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 املقدمة
،ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اللّه، احلمد للّه له األمر من قبلُ ومن بعد 

ينصر من يشاء، والصالة والسالم على الرسول اهلادي أمته إىل سبل النجاة 
يف الدارين، سيدنا حممد املؤيد بالفتح املبني، والـمبعوث باحلق هدى 
للـمؤمنني، ورمحة للعالـمني، وعلى آله األطهار، وصحابته األخيار، 
وعلى من تبعهم وسار ، يف ركام وركبهم بإحسان إىل يوم القرار 

 .واالستقرار

يا أيها الذين آمنوا { : وبعد فاحلق جل عاله خياطب املؤمنني فيقول 
، واألخذ باحلذر واِحليطَة }خذوا ِحذْركُم فانِفروا ثُباٍت أو انفروا مجيعاً 

هامةٌ، وأما اليوم يف معركة اإلسالم كلِّه ضد الكفر كلِّه مسألةٌ ضروريةٌ و
باجلميع والـمسلـمون على هذه الصفة العشوائية فمسألةٌ فيها ) ١(النفْرة

نظر؛ حيث ال جيد املسلـم احلريص اليوم يف هذا اخلبط العصري واإلسالم 
الصوري والتمزق الفكري ما جيمع قلب مسلـم على مثِله، فضالً عن 

 .. اجتماع دولٍة على مثلها، أو شعٍب على شعب

إن املالحظَ اليوم هو قفزات وجتاوزات وتناقضات تنخر يف اإلسالم 
عقيدةً وسلوكاً وأحكاماً وشرعةً وعلـماً وعمالً، وليست هذه فعلَ صدفٍة 

                                           
 . تجييش المسلـمين آتلة واحدة)) بالنفرة ((المقصود ) ١(
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وال بسبِب ظرٍف جمهول، بل بفعل عقوٍل مدبرة، وقلوٍب كائدة، وعدة 
 .وعدد، وتربٍص حثيث، ودهاٍء استعماري خبيث

، )) الدين والتدين ((ل بالنابل اليوم، خصوصاً يف مسألة لقد اختلط احلاب
 اليت يلعب ا اجلميع حملياً وعالـمياً، ))اجلُوكَر((وصار اإلسالم كله ورقة 

 .ويراهن ا العدو املتربص كي يفَرغَ اإلسالم من حمتواه

وما هذه الدعوة البوقية اإلعالمية إال داللةٌ خطرية تشري إىل حمموم النشاط 
العشوائي املربمج الذي تؤديه جمموعات األنشطة الذكية داخل املؤسسات 

 .السياسية واالجتماعية الغثائية يف العالـم

لقد جترعت أمتنا املنكوبة خطواِت الشيطان املتدرجةَ مرحلةً بعد مرحلة، 
منذ بروز النظريات العلـمانية سياسية واقتصادية وتعليمية، مدججةً 

 الفكري واإلعالم العصري واالستفزاز السري واجلهري، الذي باالندفاع
أدى يف املرحلة املعاصرة إىل االستفزاز الذي متارسه بعض العناصر احلركية 

كان غرض العديد .. اإلسالمية على شكل تياراٍت ومجاعاٍت انفعاليٍة حممومة
من قادا وساستها إحياَء ما دفنته املدرسة التقليدية من عنصر احلركة 
واالمتداد الواسع واحلياة، وأيضاً كسر عقدة الوهن والضعف الذي مشل 

 . العالـم اإلسالمي كله بعد هيمنة االستعمار على مقدراته ومثراته

إن هذه التيارات االنفعالية اليت ظهرت يف العالـم اإلسالمي سواء كانت 
 تفرعاٍت أو حكوميةً أو شبه حكومية، أو حزبيةً أو شبه حزبية، أو
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 انقسامات لـمؤسساٍت دينية أو شبه دينية؛ هي يف مفهومنا اليوم جمرد
 إىل قاعدٍة عامٍة )) األصابع اخلفية ((شذوٍذ نفسي وفكري حتول بفعل 

يستطيع املتأمل فيها أن يرى بصماِت العدو يف براجمها املشطورة وقوانينها 
املبتورة، اليت ال ترتفع عند التمحيص إىل مستوى التحدث باإلسالم الشامل 

 .علـماً وعمالً وِديناً ودولةً

علـمانية وشبه علـمانية، وبرامج دينية  -إن هذه التخرصات الفكرية 
حتت غالب املسميات اجلديدة تعترب يف مفهومنا عن اإلسالم  -وشبه دينية 

صورةً من صور اإلغراب القسري بقافلة األمة املغلوبة، عن جادة الطريق 
إلميانية الواعدة، حنو جحِر الضب، وترويضاً هليشات األسواق الذين يتبعون ا

 .كل ناعق لعبادة املسيخ الدجال

وحىت ال يستشيط احلزبيون وال احلكوميون وال الفئويون املتدينون غضباً 
فيتهمون العبارة بالتزوير واإلفك والبهتان، ويظنون بنا غري احلق فيخرجونا 

حىت  : -كما هي عادة الكثري منهم  -عن دائرة اإلسالم واإلميان واإلحسان 
ال يغضبوا فإنا نسبقهم هنا إىل تقييم أنفسنا حتت أي مسمى حنن عليه، أو 

 .أي مسمى هم يطلقونه ويرغبون لنا أن نعرف به

فالـمسألة اليوم أكرب حجماً وخطراً من هذا املستوى احملدود، وطرحنا 
 من مستوى االختالف املذهيب أو الصويف أو اخلالف هنا أكثر إشراقاً ومشوالً

حول اإلفراط والتفريط يف مسائل احلب والكره يف ذات اللّه، بل وأشد مهّاً 
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وبعداً من تأليف الرسائل والكتيبات ذات االستدالالت القرآنية واحلديثية 
 .عن مسائل فرعية وقضيٍة اجتماعيٍة متحفية

إنا خناطب رجلَ الدولة كما خناطب هنا رجال األحزاب والتيارات، 
وخناطب معهم شيوخ املؤسسات الدينية الفكرية ذات الربامج القاصرة 
والتناقضات اجلائرة، وندعو أيضاً ذا اخلطاب بقيةَ املنتمني إىل املدارس 
اإلسالمية التقليدية ، سواء رجال الدين والتدين، أو رجال احلكم 

 .والسلطان

لتماسك بني هاتني الفئتني قدمياً، وأورثت األمة ما وقد فَصلَت عرى ا
، وا ومبا جاء من تبعاا نكبِت األمةُ يف )) بفصِل الدين عن الدولة ((يعرف 

اإلسالم  ((وهلذا فإن قامسنا املشترك هنا هو . أغلى ما متلكه وتعتز به
، والدين املتكامل، وعالـمية القرآن والسنة، وما بيناه من طرق ))الشامل

 .اخلري وفرص السالمة

فمن حيثما كان احلرص لدى املسلـم على سالمة الدين ووحدة األمة 
واخلَيرون . بثوابتها األساسية يكون التقاؤنا والتقاء كافة اخلَيِرين يف العالـم

يف العالـم يعملون ضد عناصر الشر واالحنراف، واألشرار هم الذين 
 . ويرتكبون اخلطايا يف سبيل تذليل الصعابيتحايلون على اخلري وأهله،

: إن فهمنا للحزيب املؤمن ذه الثوابت، وكذلك احلكومي والفئوي 
نلتقي معه . أساس من أساسات عالقتنا به كفرٍد مؤمٍن بثوابت االستمرارية
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عندها، ونتعاون يف نشِرها وبثِّها، وال نلتقي معه يف بقية براجمه احلزبية 
وطموحاته احلكومية أو الفئوية؛ ألا ال متثل من قواعد اجتماع األمة غري 

 .املصلحة وجتييش املتناقضات بني املسلـمني

وعلةُ رفِضنا لتصوراِت الفئويني واحلزبيني واحلكوميني ال تكمن يف 
اختالفنا حول معاجلة القضايا، وإمنا تكمن يف الوعاِء احلزيب ذاته، والشكل 

 .، والتيار الفئوي برناجماً وإطاراً وثـمرةاحلكومي إدارةً وسياسةً

ال متثل القواعد العامة يف  –أياً كان صاحبها  –فهذه اُألطُر القائمة اليوم 
سنة املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلـم، وال تعترب عند أهل العلـم 

 .ركيزة االستقامة الشرعية، وال متتلك الضوابط املرعية

إا يف مفهومنا حلقةٌ جديدةٌ ومتطورةٌ من حلقات اإلغراب بأُطُر السلطة 
واحلكم يف اإلسالم، حيث قد سبقتها أُطُر متهيديةٌ أخرجِت األمةَ ديناً ودولةً 

احلكم (( و)) احلكم الوراثي (( يف اإلسالم، إىل)) احلكم اِخلاليف ((عن 
 .عشوائية، وما شاها من األطر الفوقية ال)) احلكم الطاغويت (( و))الدميقراطي

إن حتليلنا هذا عن مسألة السلطة ال يعين أننا منتلك الضابط السلطوي أو 
وإمنا نبني هنا موقف احلركة اإلسالمية اليت حاربت . البديل الفئوي فنراهن به

 ألا اختارِت اخلمولَ والعزلةَ ))مدارس اإلسالم ذات الصبغة التربوية األخالقية((
أن  –أو لـم يعلـموا  –ورفض احلكم والسياسة كما يقولون، ونسي هؤالء 

 .موقفاً كهذا كان البد منه يف سبيل سالمة االعتقاد وصالح البالد
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فمدارس املذهبيني ومدارس التصوف على ِعالِّتِهم وِتراِتهم وكثرِة املآخذ 
اليت تؤخذ عليهم نـزعوا بأتباعهم منذ عهد السلف إىل االشتغال بدولة 

مل الصاحل، وبناء القلب السليم يف الواقع األليم ومن العلـم واألخالق والع
شذّ شذّ يف النار، وترك دولة احلكم واحلرب والنـزاع والصراع لـمن 

 . تأهل هلا، وندب نفسه وعمره خلدمتها

وذاك موقف إجيايب من وجهة نظرنا ضد االحنراف السلطوي احلاكم، 
وعزلةٌ مباركةٌ تأىب الوقوف مع سياط الظلـمة، الذين حشروا عقول 
املسلـمني البسطاء يف زاوية االلتزام ِلجوِر السلطان وعمالئه، ولـمنابر 

 .الظلـم واإلغراب، مث االزام الرخيص

ويتجدد هذا املوقف بتجدد املمارسات اخلاطئة عند أهل احلكم 
والسلطان، بل وجيب أن يتخذ هذا املوقف بعداً فكرياً شامالً مع تطور 

 .رسات اخلاطئة يف أسلوب احلكم وأسلوب العلـم إىل اليوماملما

 احلكومات اإلسالمية وأحزاا ومؤسساا الفكرية ((فنحن اليوم نرى 
 تلَوح لألمة باإلسالم، ))علـمانية وشبه علـمانية ودينية وشبه دينية 

وتتحدث عن سالمة منهجها احلركي القائم، وال تقف عند هذا احلد، بل 
تتعداه إىل نقد املنهج الذوقي واألخالقي الذي اختاره بعض آل البيت 
النبوي، وترى فيه االنتكاس واالرتكاس واستتباع اليهود والنصارى، من 
خالل ما تفسره هذه الدعوات احلركية من ظواهر املدرسة الذوقية 
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 . ومبتدعاا

صاية ومثل هذا التعليل ال خيول للـمدرسة احلركية جدارة النيابة والو
على اإلسالم، كما ال مينع املدرسة التقليدية برغم اهلجوم املشترك عليها أن 
تربز حقيقة موقفها العالـمي الواعي ضد االحنراف السياسي واالجتماعي، 
الذي أدى بالـمقابل عرب املراحل املتقلبة إىل االحنراف الديين واالحنراف 

 .العلـمي والعملي يف داخل املدرسة اإلسالمية احلركية

ونثبت هذا يف أطروحتنا ليعلـم كافة احلريصني على وحدة األمة أن 
التعليالت الفكرية عندنا قادرة على تبيني موقع الزيف والتعفن، وأن املدرسة 
التقليدية هلا من الضوابط والقواعد ما يلزمها القبول أو الرفض لـمجريات 

 .احلياة الفكرية يف أي عصر كان

مية مهما اختلفت مسمياا وتنوعت شعاراا وتعددت إن احلركية اإلسال
وتفرعت مؤسساا هي بال شك تابعة ال متبوعة، وخصوصاً يف هذا العصر 

.. العصر الذي اجتمعت أَِزمته املصريية بيد النظام العالـمي.. املتناقض
النظام املوجِه سري األنظمة وسري األحزاب واجلماعات وفق أطر بعيدة 

قد ال يدركها السواد األعظم من الناس، وقد يدركها البعض بعد .. املدى
 .فوات األوان

إضافة إىل أن السالمة يف هذا اجلو االزامي واالنقسامي غري مرجوة 
لشخوص التجربة احلكومية واحلزبية فيما بينهم ، فضالً عن رجائنا سالمةَ 
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ى كافة أُطُِر السياسِة احلزبية واحلكومية ذاِتها، من خطر العدو املهيمن عل
 .والقرارات يف العالـم

إننا ال نهولُ من أمر العدو، وال نعظِّم من شأنه؛ ولكنا نربز موقع إخواننا 
الظانني بالـمسلـمني ظن اإلمث، والواثقني كل الثقة من سالمة ما هم عليه 
وفيه، كمثل النعامة اليت تدفن رأسها يف التراب كلـما شاهدت عدوها، 

 .وهي أول فريسٍة محقاء

، وال يف هيشاِتها )) احلركية املعاصرة ((إنّ عدونا األصلي ال يكمن يف 
.. ))رؤوس الكفر والنفاق((اإلعالمية املناصرة، وإمنا يكمن العداء األصلي يف 

مهندسي سياسة اليهود العالـمية واالستشراقية والصليبية، وذا تنطق ألسنة 
 ((اربون اإلسالم ككل، ويعاملون املسلـمني بسياسة مفكريهم عندما حي

 دست قفَر((. 

اقتناص (( يف كتابه )) نيكسون ((كتب الرئيس األمريكي األسبق 
إننا نتحدث عن العالـم اإلسالمي كشخصية واحدة، ليس ألنه : ))اللحظة

يوجد مكتب سياسي يوجه شؤونه السياسية؛ ولكن ألن األمم اإلسالمية 
 .)١(تشترك يف تياراٍت سياسيٍة وثقافيٍة تصب يف جمموع احلضارة اإلسالمية 

هذه هي السياسة العالـمية اليت تنظر إىل اإلسالم والـمسلـمني من 
                                           

، السنة السابعة، ٢٧ ، ٢٦مجلة االجتهاد ، مجلد يحتوي العددين ) ١(
 .٣١١ص
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زاوية واحدة، وهي أيضاً السياسة اليت أفرزت لنا يف األوطان املمزقة مناذج 
 واالقتصادية، وهذا هو التناقضات اإلدارية والعلـمية والدينية واالجتماعية

 .ما يسمى بالغثائية

أنّ كلَّ ما ساعد العدو : وهلذا جيب أن يعلـم اَألتباع، ويعلـم غريهم 
على التوسع والنفاذ فهو جزٌء ال يتجزأ منه، وأن كلَّ إطاٍر سياسي أو 
اجتماعي أو ثقايفٍّ أو اقتصادي أسهم يف إغراب رحلة األمة عن دينها 
ودولتها يعترب مداناً ذا اإلغراب ومسؤوالً عنه، ويلْزمنا حتجيمه واختاذُ 

 . موقٍف منه

 تثَمن وتقدر وعي احلزيب والفئوي )) أطروحتنا ((ومع هذا وذاك فإن 
واحلكومي املدِرِك أبعاد املسألة، احلامِل معنا لواَء القواسم املشتركة للخروج 

 نعامله يف إطار القواسم املشتركة بأسف إذ صار من األزمة، وحنن أيضا
حزبياً أو فئوياً ال ميلك قسطاً من التعبري املطلق عند اشتداد األزمة يف مجاعته 
وحزبه، بل رمبا افتقد القدرة على التأثري يوماً ما إذا كانت لوائح احلزب 

تلك املصداقية الراضخة سلباً وإجياباً .. والفئة واحلكومة ختدش يف مصداقيته
 .لـمصاحل احلزب والدولة العليا

 تقدر وتثمن وعي املذهيب والصويفِّ )) األطروحة ((وبالـمقابل فإن 
املعتدِل الذي يدرك أبعاد هذه املرحلة وخطر هجمِتها الشِرسة على اإلسالم 

كما نبدي أَسفَنا العميق من سلوِك وفهِم أولئك الغارقني يف سباِت . كله
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 .لعادات، الرافضني معرفة اإلشراقة اإلسالمية املتجددةا

ونبين أنّ ِكال طَرفَِي اإلفراِط والتفريِط يف كافة األشكال اإلسالمية 
: املعاصرة، اللذين يتصارعاِن يف الساحة العالـمية باسم اإلسالم ومصريه 

مها ثـمرةٌ من ثـمرات النشاط االستعماري، ونفاذٌ من نفاذ مؤسساِته إىل 
 .قلب األمة املغلوبة

 وأن احلق يكمن يف االرتفاع إىل مستوى اإلسالم وعالـميته؛ لتفوت
 .الفرصةُ على مدبري هذه االنفجارات، واجلاِنني ثـمراِتها املستقبلية

إن املذهبيةَ والتصوف اإلسالمي قد بلغا اليوم من العجز والضعف ما ال 
 داخلية وعوامل خارجية، أما مزيد عليه، ويعود سبب ذلك إىل عوامل

فهي انشغال رجالُ املذاهب بالتفريعات والتقريعات، : العوامل الداخلية 
 .وتعصبهم آلرائهم ومفاهيمهم املطروحة

وكذلك انشغالُ أهل التصوف بتضخيم ثـمراِت الطاعة، وترويج 
الوصول إىل األحوال والـمقامات والكشوفات، حىت ظهرت من أتباعهم 
مجاعات كثريةٌ جلُّ همِهم وغايةُ رغبِتهم الكرامةُ، واحلديث عنها، 
والـمولد، والنـزاع فيه وعليه، وضرب الدف والرياع، والسماع 
واالستدالل على ِحلِّيِته، ومنازعة الرافضني له،  واستحكام العداء 

 .وإمهال العلـم والعمل والدعوة إىل اللّه. واالستعداء يف مثل هذا وذاك

فيعود لقوة اهلجمات االستشراقية واحلمالت : لعوامل اخلارجية وأما ا
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 يف أضعف أحواله )) مركز القرار اإلسالمي ((الصليبية، خصوصاً على 
فاخلالفة اإلسالمية ظلت شعاراً أساسياً عالـمياً برغم الضعف . التارخيية

وااليار الذي أصاب دولة اخلالفة املتمثلة يف تركيا، بل وكان الغرب يسمي 
، ويترقب الفرصة لالنقضاض على ))تركة الرجل املريض((العالـم اإلسالمي 

 .جمموع دار اخلالفة وتوابعها يف العالـم

وانقضاضه على هذه التركة ال يعين رغبته يف مواردها االقتصادية فحسب؛ 
ولكن رغبةً يف حماربِة اإلسالم من داخله، فكما فُِصلَ الدين عن الدولة يف عصر 

 أمية فإن القوى العالـمية اليت سيطرت فيما بعد عهِد الدولة العِلية قد فصلت بين
بني مفهوم الدولة واحلكم الواحد، وبني الدين واهلدف الواحد، فجزأت بالد 
اإلسالم إىل دويالت، وقسمِت الدويالِت إىل نواٍح وسلطناٍت ومشيخاٍت، ومن 
مث تقسمت اجلماعات والفئات، وانقسمت العشائر والقبائل، وانقسمت بعد ذلك 
العائالت واألسر، وجاء يف آخر املطاف نقض العرى، حتقيقاً لقوله عليه الصالة 

 لَتنقَضن عرى اإلسالِم عروةً عروةً، كلـما نِقضت عروةٌ متسك ((: والسالم 
بالصالةُ، ور هنوآخر ،نقضاً احلكم باليت تليها، أوهلن ٍل ال أمانةَ له الناسصم (( .

ومن النقض إىل النقض حىت بلغت األزمة إىل الغثائية يف احلكم والسياسة 
واالقتصاد والتربية والتعليم واإلعالم، مث صارت الغثائية تفوج املعاجلات الغثائية 

 .وتفسر اإلسالم والتاريخ بالـمنظور الغثائي
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على جمموع األمة   )١(إن الغثائية الدينية والدنيوية قد ضربت كَلْكَلَها
اإلسالمية، وما تشهده مدن العالـم اإلسالمي من اخللط واخلبط واإلحباط 
والعشوائية واالستسالم أمام العدو املشترك، وظهور الشعارات االزامية 
والـمباريات الكالمية والدعوات اإلقليمية ذات النـزعات القبلية، كلُّها 

 .لـمنهج الغثائي املدمردالالت على عمق التأثر با

وال قيمة يف منظورنا ألنظمٍة حتارب بإعالميتها، وأحزاٍب ومجاعات 
تولول بعقريا يف مبسوط العالـم اإلسالمي الجتثاث املذهبية أو الصوفية 
أو حمبة آل البيت النبوي، حتت مسمياٍت التجديد واإلصالح وحماربة الشرك 

منطوية يف  –تلك اجلماعات واألحزاب والدول : أي –وهي . والبدعة
 .حركتها وسياستها حتت املظلة العالـمية

إن عدونا املشترك يف القرآن جيب أن يظل عدونا مجيعاً، بدءاً مبن حارم 
. اإلسالم يف عهد صدره األول، وايةً بسقوط دولة الدجال املنتظرة

أتباعه، والعدو مدارس يف مبادئه مهما اختلفت مهما فاإلسالم واحد واحد 
تنازعتنا وسائطُ أشياعه، وهذه هي وجهةُ نظرنا الشاملة يف عصر العالـمية 
احلديثة، وهي أيضاً جزٌء من اهتمامنا بالـمعاجلة، وتشخيص لألدواء فينا 

 .مجيعاً

                                           
 .امتداد ظلـمة الليل: الكلكل) ١(
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كما أن من مواقفنا يف هذه األطروحة إدانة الغثائية الدينية والدنيوية مهما 
بلغت قوتها الفكرية وإعالمها املعروض، بل إنّ إدانتنا هلا وألشياعها يف هذا 

: العصر إحياٌء لسنة من سنن املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلـم القائل 
، وإحياء السنة يف مسألة ))من أحيا سنيت عند فساِد أُميت فله أجر مئِة شهيد((

 العلـم واحلكم هي أقوى وأنفع وأمشل وأبدى من االشتغال مبسائل
 .االختالف وفرعيات الفقهاء والـمذاهب

 يأيت بعجِره وبجِره إىل الواقع اإلسالمي، )) الدجال املنتظر ((وإذا كان 
؛ فإن ))  اإلله القادم على احلمار ((حيمل جليلها الغثائي املستسلـم فكرةَ 

قبولنا ألي فكرة دينية أو دنيوية منحرفٍة عن جادة اإلسالم أو معمقٍة 
لتناقضات املسلـمني تعترب متهيداً هلذا املسيخ املنتظر، وشعلةً تضيء للدجال 

 .وأشياعه طريق التوغل يف احلظرية اإلسالمية الواحدة

لقد ورد يف اآلثار أن ظهوره يأيت مرافقاً لصمت املنابر عن خربه وخطره، 
وهذا يعين أن كافة أجهزة اإلعالم ومنابر اإلسالم تكون بيد أتباع الدجال 

رين عن مصاحل الكتل السياسية واالقتصادية القائمة آنذاكاملعب. 

وحنن عندما ندين الغثائية املعاصرة ندرك متام اإلدراك أننا جند أثر هذه 
الغثائية يف حياتنا مجيعاً، فالـمذهبية تعيش الغثائية وتنوء حبملها، والصوفية 

وأما . أشد غثائيةً وضعفاً ومتزقاً، وكذلك احلال يف كافة املسميات التقليدية
هي  –إن لـم تكن كلها  -الدعوات الدينية والدنيوية املعاصرة فغالبها 
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رائدةُ الغثائية، وحاملةُ لوائها، وهي رأس احلَربة اليت توجهها املدرسة الغثائية 
 . العالـمية لقبض الدور الرياِدي يف مسخ املعالـم وتبديد القواسم

الرد على الربامج التحريفية املصنعة يف مؤسساِت إننا هنا لسنا بصدد 
وإمنا . الغثائية احلضارية ، صانعِة اد املادي الربوي للنظام العالـمي املوحد

حنن بصدد إنقاذ ما ميكن إنقاذه يف طوفان املعركة العقائدية الباترة، وحفظ 
ما ميكن حفظه بني أمة اإلسالم من القواسم املشتركة دون احلاجة خلوض 

 .جماري األفكار الشاذة أو حماكمة عناترا

إن غرضنا يف هذه األطروحة حتريك عواطِف أهل القلوب السليمة 
والعقول احلكيمة، الذين مازال يف جواحنهم شعور مشويلٌّ بسالمة املنهج 
: اإلسالمي الواحد يف أهم قواِمسه املشتركة العليا ، املعبِر عنها بقول اللّه تعاىل

 .}وأنّ هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاعبدون  {

وهاأنذا أسعى جاهداً ومعترفاً بقصوري عن شأو األمر كله، كي أضع 
هنا ما تيسر يل وضعه من مؤشرات وضوابطَ متثل وجهة نظر اإلسالم احلق؛ 

 .ولكن بلساٍن ترجو أن يكون هلا يف نصر هذا احلق باع ونصيب
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 ِإيضاحات اُألطْروحة
تتناول األطروحة تعريفاً فكرياً لكل شرحيٍة من شرائح احلياة املعاصرة، 
كما يتناول التعريف هلا علـماؤنا العالـميون من أهل السنة واجلماعة وممن 
جتمعهم قواسم اإلسالم املشتركة العليا، ليكُونَ هذا التعريف شكالً ضابطاً 

 .ية يف هذه األطروحةومسؤوالً عن مفهوم العالـمية اإلسالم
 . املذهبيون)١(
 . الصوفيون)٢(
 . احلزبيون)٣(
 . السلفيون)٤(
 . احلاكمون)٥(
 . الرعايا)٦(

ويلي هذه اإليضاحات تناولٌ مفصلٌ للـمدلوالت الغائية من األطروحة، 
مث الورقة . وتعريج على بعض املسائل املعاصرة وأبعادها يف الواقع اإلسالمي

 .وا يختم ِسياق هذه األطروحة. األخرية
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 الـمذْهِبيون
 اسم جامع لكل املسلـمني املقلِّدين قواعد املذاهب )) املذهِبيون ((

العقائدية والفقهية اإلسالمية، ذاِت األصول املشتركة يف االستنباط 
 .واالستدالل من غري تعصب وال شذوذ

وبرغم أن هذا التعريف عام وشاملٌ؛ إال أنه يتناسب مع عالـمية 
اإلسالم، إذ ال يخرج عن هذه القاعدة غري الشواذّ، وهم بعض الغالة 

إذ إنّ العالـميةَ اإلسالمية . وتكون معاجلةُ الشواذ بصفٍة خاصة. املتشددين
تعتين بالقواعد اجلامعة، وا تعاجل األمور، وال ينغلق الباب دون أحد من 
الشواذ إذا ما ارتقى أتباعه إىل ما عرفناه بالقواسم املشتركة العليا، وعاد من 
هجمة الفساد العقائدي واالعتقادي ِعلـماً وحكماً إىل ضوابط امللة اجلامعِة 

 .أشتات االختالِف؛ ألن امللةَ اإلسالمية مرجع اجلميع

وتفسرينا إلصراِر بعض الشواذ إصدار أحكاِم التكفري أو التشريك أو ما 
 ناتج عن سوء اعتقاٍد أو سوِء تفسٍري جاء يف صورته ومعناه فشذوذٌ

 فْقلتطويِعها و ٍف قسريللنصوص، أو محٍل هلا على غري معانيها، أو تعس
املصاحل، أو استجابٍة لـمؤثِّراٍت خارجيٍة تالقت من خالهلا مصاحلُ مشتركةٌ، 
وهذه هي أخطرها وأقربها مالئمةً لتفسري صراع األمة اإلسالمية اليوم يف 

 .عصر غثائيتها
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مدرسِة املنهج .. إن أزمةَ املذهبيِة بدأت مع بداية ظهور املدرسة احلديثة
وقد .. املدرسِة اليت ال ترضخ إال للسلطة وبراجمها.. احلكومي االنتقائي

 .ظهرت هذه املدرسة مع ظهور االستعمار الغريب يف العالـم اإلسالمي

عن املذاهب بعد بروز الد ر اإلغرابور الشرقي يف ساحة العمل وتطو
الفكري واالمتداد االستعماري، وقد جندت هذه القوى العالـمية سياستها 
الفكرية لـمسخ املعالـم التقليدية يف أعظم مواقعها العلـمية، وإنشاء 
املدرسة احلديثة املزامحة لكلِّ علـم وعمٍل وذوٍق إسالمي متوارث، مع 

 .نشاط إعالمي حمموم، وتحدٍث عن تقدٍم وتطوٍر عصري موهوم

وتوقفت أفواج العلـماء املتدفقة من مراكز العلـم التقليدي يف عدد من 
بالد اإلسالم، وظهرت اجلامعةُ بكلِّياِتها املتنوعة، وصار اجلامع األزهر يف 

، وكذا جامع القرويني يف املغرب ، وجامع الزيتونة )) جامعة ((مصر يسمى 
ومع تأنيث األمساء أُنثَ الرسم والِعلـم، وصار االختالط جزءاً يف تونس، 

 . ال يتجزأ من أهدافها، ومن االختالط إىل األخالط واإلحباط

ويف حضرموت واليمن أَغْلَقَِت السياسةُ اجلديدةُ منذ بزوغها كافةَ مواقِع 
الدراسة املذهبية، ووجهت إعالميتها املكثفِة لترويج دور املدرسة احلديثة 

 .ومستقبلها املضمون

ويف احلجاز سِحب البساطُ العلـمي شيئاً فشيئاً من رجال العلـم 
املذهيب، منذ بروز السياسة الدينية اجلديدة، املتمثلة بالـمدرسة الوهابية 
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التيمية، واستعيض عنها مبؤسساٍت علـميٍة حديثٍة تبدأ بالـمعهد العلـمي 
 . تنتهي باجلامعةوالـمدرسة االبتدائية و

وأهم ما حققته هذه املدارس والـمعاهد والكليات خالل نصف القرن 
املاضي تطبيق برنامج اإلغراب العلـمي والعملي عن الرؤية املذهبية 

 ))الكتاب والسنة((إجيابيةً وسلبيةً، ليصري مفهوم : والصوفية بكل صورها
 احلديث والفتوى واحلكم واالحتكام، مع ))الـمذهِب اجلامِع((ومفهوم حمور 

 . تجاوٍز وجرأٍة ممقُوتني

والكتاب والسنةُ أصالِن مهماِن من أصول التشريع يف املذهبية اإلسالمية، 
وال غىن عنهما لـمذهٍب قدٍمي أو مذهٍب جامٍع حديث؛ لكن السياسةَ 

نة حتت القائمةَ على نقِْض العرى رمبا ضحت بكثٍري من ضوابط الكتاب والس
شعار االنتصار هلما، وقد انتصرِت املدرسةُ احلديثةُ بيقٍني لنقِْض عرى 
الكتاب والسنة؛ لتسلـم القيادةَ العلـميةَ ألحداِث األسناِن سفهاِء األحالم 
أتباِع املؤسسات الفكرية اإلعالمية، الذين انفصلت ثقافتهم عن الرؤية 
اإلسالمية العالـمية الشاملة، فصاروا ولألسف يحتمون بالربامج الدينية 
املعاصرة اجلائرة، والـمفاهيم املقبوضة العاثرة، ويظنون أم على شيء، 
وايم اللِّه إم ليفتقرون إىل مساحة اإلسالم ومهة رجاله، ومشولية رؤيته، 
وعظمة احتوائه لألمم اإلنسانية مجعاء بضوابط عالية، وقواعد جليلة راقية، 

 التناقضات، وتبرز فيها عظَمةُ الوحدة اإلسالمية جنساً وأرضاً تذوب فيها
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 .وعقيدة

إا القواسم املشتركة يف املذهبية العالـمية اليت جتسدت إىل وقت قريب 
يف رحالت علـماء اإلسالم من قطر إىل قطر يستجيزون وجييزون، 
ويعلـمون ويتعلـمون، وترتبط أسانيدهم وروايام ببعضهم البعض، ال 
فرق بني حنفي وال مالكي وال شافعي وال حنبلي وال إمامي وال زيدي، 
يأخذ بعضهم عن بعض، ويعرف كلُّ عالـم ومتعلـم قَدر أخيه وأستاذه 

 .وتلـميذه

وأما الناظرون إىل الشذوذ فسيجدون من هؤالء املذهبيني من يتعصب 
وهؤالء ال . ذهبهلرؤيته وقوله وتقريره حىت جيعل طريق اجلنة من باب م

ميثلون عالـمية اإلسالم وإمنا ميثلون ِضيق مفاهيِمهم وحرج صدورهم، قال 
فمن يِرِد اللّه أَنْ يهِديه يشرح صدره لإلسالِم ومن يِرد أَنْ يِضلَّه { : تعاىل 

صدق ] ١٢٥: األنعام[} جيعلْ صدره ضيقاً حرجاً كأمنّا يصعد يف السماء 
 .اللّه العظيم



 ٣٠

 الصوِفيون
 اسم يطلق على كثٍري من أتباِع املذاهب اإلسالمية )) الصوفيون ((

املعروفة، وهم يف منظورنا األفراد أو اجلماعات الذين اختذوا موقفاً متحفِّظاً 
 .من احنراف العلـم واحلكم يف العصور األوىل

أخالقي يف أساسه موقف ينبع من دعوة اإلسالم األخالقية، والتصوف 
وهو الركن الثالث من أركان الدين، يتدرج إليه الصاحلون، ويترقى إىل 
مستواه العارفون، فينالون ثـمرة الطاعة ولذة العبادة، ويذوقون طعم اإلميان 
:      برضاهم الكامل، املتمثل يف قول املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلـم

 ذاق طعم اإلميان من رضي باللّه رباً، وباإلسالم ديناً، ومبحمٍد صلى اللّه ((
 .))عليه وآله وسلـم نبياً ورسوال

والصوفيون عليهم مآخذُ وعللٌ، كما هلم حماسن ومناقب ، وِعلّة 
حول التصوف قدمياً وحديثاً ناتج عن بؤرة التعصب لألهواء يف  )١(الصراع

                                           
فكرين من يعرف الصوفية والتصوف بمفهوم هناك من المؤلفين والـم) ١(

لغوي اشتقاقي، ثم ينسبهم إلى رجل في الجاهلية، ثم يحول المنهج 
الصوفي آله إلى غنوص واستحضارات وشعوذة وحرمان جسدي، ثم 

وحدة ((يحكم على ما يجمعه في جعبته من هنا وهناك بأن التصوف 
 – عند التمحيص والتحقيق – ودعوة الحلول واالتحاد، وهذا آله ))الوجود

ضرب من التحامل والهجوم المدعوم، أو هو عقدة نشأت من سوء فهم 
، أو ضيق علـم ، أو هبوط عزم ، أو تأثر بالـمدرسة االستشراقية رائدة 



 ٣١

ر العقل عن أنانيته والتزم سعة الشريعة وسنة الصويفِّ ومعارِضه، ومىت ما حتر
االتباع الفعلية للـمتبوع األعظم صلى اللّه عليه وآله وسلـم، ونظر إىل 
الغايات العليا من هذه الرسالة، وداس بقدم عزميته على مصاِحله الذاتية 
 دجِبه املذهيب أو الذوقي؛ مىت ما حترر لوصعِته الفئوية أو احلزبية وتوإعالِمي

 .نفسه مع املسلـمني مجيعاً يف دائرٍة واحدة، وغايٍة وهدٍف مشترٍك ونبيل

إنّ الّذين ينظرونَ إىل التصوف من مستوى االختالف والتناقضات هم 
أيضاً الذين ينظرون إىل املذهبية من ذات النافذة الضيقة، وهم أيضاً الذين 

هذا الضيق واإلعتام، وهم يعاجلون قضية احملبة آلل البيت النبوي من داخل 
أيضاً الذين يعاجلون أمور األمة اإلسالمية من مستوى التجزئة والتفرقة بني 

 .مراتب املسلـمني حىت يف القوانني الوضعية واحلياة املعيشية

ومهما بذل املرُء من جهوٍد ِليوحد رأي أُسرِته اخلاصة، ويصب جهدها 
الفكري والعملي يف إطار معيٍن يرغبه ويرجوه؛ فلن يستطيع حتقيق ذلك إال 
إذا أدرك مفهوم القواسم املشتركة لألسرة واألبناء والـمجتمع، وعلى 
 ه املخاِلفولد حتِضنوافق عليه، ومن داخلها يقبل الشيء ويأساسها ي
ويشفق عليه، ويلتئم أمر األسرة بسعة عقِل وقلِب ربها والقائم عليها بعمله 

 .ـمه وقلبه وقالبهوعل

 
                                                                                           

 .الدراسات السلبية  ضد التصوف والصوفية، بل ضد اإلسالم آله



 ٣٢

وقد خاطب القرآن نبينا عليه الصالة والسالم خبطاب الشمول يف املعاملة 
فبما رمحٍة من اللِّه ِلنت هلم ولو كُنت فَظّاً غليظَ { : مع اجليل األول بقوله 

القلِب النفَضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم وشاِورهم يف األمر فإذا 
 ].١٥٩: آل عمران[} عزمت فتوكَّلْ على اللِّه ِإنّ اللّه يِحب املتوكِِّلني 

وقد مر املنهج الصويف مبراحل عديدة، وأساسه الزهد يف الدنيا ورئاستها، مث 
صار مدرسةً ذات أبعاٍد أخالقيٍة؛ ولكنها منطويةٌ حتت إطار املذهبية اإلسالمية، 

علـم النفس ((مبا نسميه اليوم : دبية، أيواعتىن رجاله باجلوانب الروحية واأل
، ومن هذا العلـم الواسع برزت قضية األحوال والـمقامات ومراتب ))اإلنساين

 .الوصول وعلـم الباطن وما شاها من العلوم اخلاصة م

وظهر يف هذه املدرسة عشرات األئمة األفذاذ الذين كان لعلـمهم 
وعملهم ودعوم أثر عظيم يف العالـم كله، بل فاق أثر بعضهم أثر رجاِل 
مدرسة احلديث والفقه واألصول، وشذ من داخل هذا املنهج بعض األفراد 

 .وظهرت على أقواهلم وعبارام ألفاظ مومهة ومشكلة

وقد حسم علـماء تلك العصور وأثبام هذه املسألة ولـم يبقوا لنا 
صويف سكت عنهم، واعتربوا فيها شيئاً نضيفه، فكثري من علـماء املنهج ال

 .  يف زاوية االستفهام



 ٣٣

وليس التصوف يف منهجه املستقيم مسؤوالً عن إفراطام، أو إفراطات 
أتباعهم، بل ال يعدون يف منهج األخالق اإلسالمية قدوةً يقتدى م فيما 
ثبت عنهم من شذوٍذ قويل وفعلي، ألن العالقة بالـمنهج ال تفسده أعمالُ 

 .الشواذّ فيه

 املدرسة اإلعالمية على هذه اإلفراطات، وخلطت أبواق وقد دندنت
 زربأوراقَها املومهةَ باحللول واالحتاِد مع بقية شيوخ املدرسة الصوفية؛ ِلي

 .التصوف يف قالٍب مِعيب

إن مدرسة التصوف اإلسالمي اليوم قد احندرت وضعفَت : واحلق يقال
ان عليه السلف الصاحل منهم، بل دخل على كثري من طرق كثرياً عما ك

 . الصوفية إفراطات وتفريطات تشوه املنهج الصويفَّ كلَّه

وزاد الطني بلَّةً سياسةُ الغرب والشرق يف العالـم اإلسالمي، فهي 
املسؤولة عن متزق وحدة اإلسالم الفكرية كلها عرب القرن املاضي واحلايل، 
وهي أيضاً راعية الصراع العقائدي الباتر بني شيوخ املؤسسات الفكرية 
املناهضة للصوفية والـمذهبية، وهي املستثمرة الفعلية لثمرات هذا الصراع 
والنـزاع حيث ال يعود على اإلسالم والـمسلـمني بشيء غري خدمة 

 .العدو املتربص باجلميع

ارتباط التصوف وال عالقة للتصوف مبا تروجه مدرسةُ اإلعالم من 
مببادئ البهائية والباطنية والقاديانية وغالة الشيعة، فتلك مبادئ هدامةٌ 



 ٣٤

وأفكار ازاميةٌ قزميةٌ، شأنها عند املقارنة والـمشاة شأنُ العقول الغارقة 
يف سبات النـزاع حول املسائِل اخلالفيِة املهملِة ثوابت اإلسالم العليا، بني 
أمٍة عالـميِة املبدأ والعلـم، وعالـميِة احلكِم والسياسة، وعالـميِة احلب 

 .واإلميان



 ٣٥

 اِحلزِبيون
 اسم يطلق اليوم على جتييش األفراد يف مجاعاٍت شىت )) احلزبيون ((

جيمعها شعار ومبدأٌ وسياسةٌ دينيةٌ أو دنيويةٌ معينة، وهلم يف جتمعام هذه 
اسها العملُ على خدمة الوطن وحتقيق قواسم سياسيةٌ واجتماعيةٌ مشتركةٌ أس

 .مصاحله

واإلطار احلزيب يف العالـم اإلسالمي إطار مستحدثٌ برز بعد انقسام 
دول العالـم اإلسالمي وسقوط رمز حكم اخلالفة فيها، وجاء استحداثه 
تأثراً بالـمدرسة الغربية األوروبية اليت كانت قد بدأت جتتاح العالـم 

وهو أيضاً تجمع ِفئَِوي جيمع يف إطاره السياسي ونظامه األساسي . اإلسالمي
كافة طبقات اتمع من علـماينّ، أو اشتراكي، أو وثين، أو مسيحي، أو 
أو أمي ،يأو مثقٍف، أو عام ،أو صويفٍّ، أو سلفي ،مسلـم مذهيب .

ن لضوابط فاحلزبيون يف إطار أحزام يتشاون ويتماثلون، وكلُّهم يرضخو
 .األحزاب العامة وا يتقيدون

واحلزبيةُ يف عصرنا تعترب أحد أشكاِل السلطة السياسية املتخذِة عالـمياً 
وحملياً بديالً عن نظام احلكم يف اإلسالم، خصوصاً  يف البلدان اإلسالمية 
املسؤولة عن صفة احلكم واالحتكام، وهو أيضاً املدخل الفضفاض 
للسياساِت األجنبية وتنفيذ سياساا يف اتمع اإلسالمي وخاصةً فيما يتعلق 

 .بتجزئته وانقسامه إىل كتٍل ومجاعاٍت متناحرة



 ٣٦

وانبثق يف اآلونة األخرية من هذه األحزاب املتعددة فكرةُ األحزاب 
الدينية، واشتغل ا عدد من رجال العلـم والدعوة إىل اللّه بعد أن وجدوا 

حه كثرياً من طرق التِيري منغلقةً أمامهم؛ ولكن اإلطار احلزيب ذاتغل والتو
 العلـم والعلـماء أمام مجكثرياً من نشاطهم وانطالقهم، وح حصر
منافسيهم بصورٍة ال تتناسب مع عالـمية اإلسالم ومشول دعوته، بل رمبا 
برز يف اإلطار األعلى لألحزاب الدينية نشاطٌ سياسي خفي يعمل حلساب 
العدو املتربص باإلسالم، مما ينـزع باحلزبية كلها حنو التهمة والشك 
والريبة، بل رمبا انكشف الغطاء عن أخطر من ذلك، ال يدركه احلزبيون 

 .أنفسهم إال بعد فوات األوان

وقد حتققت هذه الصور الباهتة وبرزت واضحةً للِعيان يف كثٍري من بالد 
حلزبيون اإلسالم غرضاً وهدفاً حياربونه بكافة اإلسالم، واختذ املنازعون ا
 . صفاِته وصوِره ومظاهره

لقد كانت فكرةُ احلزبيِة بادئ ذي بدٍء جمرد سياسٍة ال عالقة هلا بالدين 
والتدين، خصوصاً عندما دشن الغرب جتربةَ األحزاب األوىل يف العالـمني 
العريب واإلسالمي، وأَلْهب صدور القوميني العرب والـمفكرين املهجِنني 

 .بني العروبة واإلسالم أن يربزوا دعوم العلـمانية وشبه العلـمانية

فظهر مصطفى أتاتورك على رأس حزٍب علـماينٍّ سياسي ينسف نظام 
اخلالفة اإلسالمية بتركيا والعالـم، ويقبل التجزئة والتفريط باألرض والدين 



 ٣٧

 أطراف دولة ((ا وحدها ليقتسم الغرب وعالـمية القرار، وينشغل بتركي
 . املنهارة، ويعيد توزيعها وترسيم حدودها من جديد))اخلالفة اإلسالمية 

مث استهوِت الفكرةُ كما سبق ذكره مجاعاٍت إسالميةً دفعوا بأنفسهم إىل 
اإلطار احلزيب متفائلني كثرياً بوصوهلم حنو األهداف اليت يرجوا، وكان من 
ثـمراا اإلجيابية ترسيخ املفهوم احلركي يف اإلسالم؛ لكن نتج عنها معاجلة 
األمور السياسية بالعنف واإلرهاب، واحتدام الصراع بني اجلماعات والفئات 

بل انفجرت صراعات دامية بني . املتحزبة مبا لـم يسبق له مثيل يف التاريخ
قليدي يف العالـم احلزِبيني كشكٍل حركي متطوٍر وبني أصناف احلكم الت

اإلسالمي والعريب، وجاء نظام الثورات واالنقالبات واالغتياالت وزعزعة 
وبرز النظام العالـمي يف كثٍري من األحوال حكَماً ومستثمراً هلذا . االستقرار

الصراع ونشاطه ذاك؛ ألن احلزبيةَ إطار سياسي وجتمع ِفئَِوي رمسته املدرسةُ 
املاسونيةُ يف العالـم ليؤدي غرضاً معيناً، مهما اختلفت مسمياته وتنوعت 

 .عقليات أعضائه

 :إن موقفنا يف هذه األطروحة يتحدد يف أمرين 

احلزبيةُ وعاٌء سياسي غريب أو شرقي، وظيفته تعميق التناقضات : أوالً 
سلـم وجتزئةُ اتمع الواحد إىل كُتٍل متعارضة، كما يِذيب عالـميةَ امل

ويفتت وحدةَ األمة الشاملة ولو كان الظاهر يف سياسته خدمةَ اإلسالم 
 .وترديد شعاراِته



 ٣٨

هناك قواسم مشتركةٌ جتمع املسلـم احلزيب وغري احلزيب، وهي : ثانياً 
حمور االلتقاء يف منظورنا، ومنها ميكن التعاون مع احلزيب كمسلـم دون 
احلاجة لالخنراط معه يف إطاره وحزبه، ألن احلزبيةَ إطار ال ضمانَ فيه حىت 
لكبار رجاله، ألن الفئاِت املتناحرةَ ال تنظر للـمسلـم الصادق املخلص 
وهو يف اإلطار احلزيب إال من حيث انتمائه السياسي، ورمبا ردت دعوته 
وصنفَت مقولته وِغريته عند منافسيه بأا ليست لإلسالم، وإمنا لـمنهِج 

 .حزِبه وطموحاِت مجاعته

واحلزبيةُ كلُّها إطار ضيق يف حياة املسلـم، وهو من وجهة نظرنا قيد 
ضد عالـمية املسلـمني ومشولية دعوم، فاحلزيب من اليمن مثالً يعامل يف 
احلجاز أو األردن أو مصر يف إطار سياسِة بالده وسياسة حزبه، ورمبا كانت 

 .املعاملة معه يرافقها شيٌء من احلذر والريبة، ورمبا التهمةُ لـمن التصق به

وأما املسلـم املتحرر من داء االنتماء لإلطارات احلزبية فموقعه يف أي مكان 
ماً استطاع أن خياطب اجلميع  م موقع املسلـم املقبول، فإن كان عاـل من العاـل

أن كما . بعلـمه، وإن كان تاجراً متكن من ممارسة جتارته دون حذر وال ريب
 .احلزبيةَ تقَدم املصاحلَ على املبادئ، وهذا من أخطر مسات العصر احلديث وتياراته

فهناك أقوام محلوا على عواتقهم مهمةَ احلرب والتجذير لـمظاهر 
اإلسالم، واشتركوا يف التغيريات االجتماعية بدءاً بالتأميم لألموال ومصادرا 
وإباحة اخلمور والسفور، فصاروا مبجرد التحول السياسي يف البلدان من 



 ٣٩

االنطواء إىل االنضواء حتت راية احلزبية دينية أو دنيوية، وشاركوا احلزبيني 
يف حرب جديدة وصراع شديد ضد املدرسة املذهبية والصوفية ومن سار يف 

 .ركبهم، حتت مسميات الصحوة وشعارات البناء املشترك لألوطان

وحة ال نغِفل قيمةَ احلزبية من حيث إننا يف هذه األطر: وخالصةُ القول
كونها متثل جتييشاً مرحلياً يسهم يف لفِت نظر املسلـمني إىل اإلسالم؛ 
ولكنها ال متثل احللّ وال حتملُ أسبابه، بل هي برنامج فكري وسياسي له 
ِعالّته ونواقضه ونواقصه، وله من اإلجيابياِت منطٌ حمدود معين، ميكن لنا من 
خالل التعرف على أفراده ورجاله ضمن احلزب أو الفئة أن نعمل يف إطار 
القواسم اإلسالمية املشتركة باحلكمة والـموعظة احلسنة، واخلدمة اخلاصة 

 .والعامة ألمة اإلسالم، وفْق ضوابِط اإلسالم الشاملة



 ٤٠

 السلَِفيون

رت يف العصر  اسم يطلق على مجاعاٍت إسالميٍة حركيٍة ظه)) السلفيون ((
احلديث من داخل املدرسة الوهابية التيمية، ومكملٍة لربناجمها الشامل، وقد 
يسمى هؤالء باألصوليني، وهلم نشاطٌ حركي قوي يف كثري من بالد العالـم 

 .اإلسالمي

 وبالنسبة لـمنظورنا يف هذه األطروحة فإن السلفيةَ واألصوليةَ إطار
 يعاجل األمور الدنيوية والدينية من خالل برنامٍج سياسي مندفع حركي فكري
ديين مرسوم، جيمع يف أُطُِره الفكرية بني الصادق والكاذب، والـمنتفع 
والـمندفع، وخيتلف احلكم على توجهاِتهم الفكرية باختالِف ثـمرات 

يف العمل الذي يعملونه والبالد اليت ينطلقون منها، وهلم شيوخ وعلـماُء هم 
 . األساس شرحيةٌ متفرعةٌ عن املدرسة النجدية وفروعها الفكرية يف العالـم

ومن مساِت هذه اجلماعات كونها قائمةً على نشاط الشباب املتخرج من 
املدرسة احلديثة، ومن جيل اإلحباط الذي عاصر اهليمنة اإلحلادية ودعوتها 
يف العالـم اإلسالمي مث عاصر االنطالقة الدينية املسماة بالصحوة، وغالب 
هؤالء ينطلقون يف املعاملة والعلـم واحلكم من هذه العقدة املركبة، 
فيحاربون املظاهر القائمة ديناً ودنيا وحكماً وسياسة وعلـماً وعمالً 
الختالط األوراق يف أذهام وعدم تريِثهم يف احلكم والقرار، أو لتأثرهم 

لدينية احلديثة اليت تلقي بالئمة التخلُّف العاطفي الشديد بإعالمية املدارس ا



 ٤١

 .واالزام على املدرسة التقليدية ورجاهلا

وغالب احملاضرات والـمناظرات لدى هذه الشرائح الفكرية االهتمام 
 .بنقائض العقائد على ذات النمط الذي وضعته املدرسة النجدية يف اجلزيرة

ومن غالم من ال يقبل العلـم وال الفتوى إال من شيوٍخ يعدون بأصابع 
الكف الواحدة، وال يثقون يف عالـم إسالمي مهما كان علـمه ومقامه 
وزهده وتقواه، وهلم مقوالت وخترصات وحترشات يف الواقع اإلسالمي 
املعاصر يهدمون ا األبنية الفكرية املتوارثة، ويعاجلون احنراف اتمعاِت 

 .عاليٍة وقراراٍت قتاليةواألنظمِة بأساليب انف

وموقفُنا يف هذه األطروحِة من هذه الدعوة يتلخص يف موافقِتنا هلؤالء 
ولغريهم يف مسألة العمل لإلسالم ومن أجله، وعدم التخاذل والتواكل يف 
سبيل نصرته وإعادة موقعه من احلياة؛ ولكنا نستقبح النهج االنفعايلَّ 
واألسلوب البدعي القتايلَّ يف معاجلة قضايانا اإلسالمية الداخلية، خصوصاً يف 

 . األوطان املغلوبة على أمرها منذ هيمنة االستعمار حىت مرحلة االستثمار

ونرى من وجهة نظرنا أن استتباع هؤالء لربامج املدرسة اإلعالمية املعاصرة 
إسهام خطري يف تفتيت عالـمية اإلسالم، ومتزيق مستطري للـمسلـمني، 

لٌ نفعي خيدم مصلحةَ القوى العالـمية مدبرِة املكائِد والصراع االنفعايل بني وعم
 . أهل امللة الواحدة، سواء علـم السلفيون ذلك أم لـم يعلـموه 

وقد حان الوقت لنا مجيعاً كي نقيم املرحلة وجتربتها، ونلتفت إىل بعضنا 



 ٤٢

البعض من داخل اخليمة اإلسالمية الواسعة كي نعيد ترتيب هويِتنا وهواياتنا 
 .مع كافة اخلريين من أمة اإلسالم حتت الثوابت اإلسالمية العالـمية

وأمهها اليوم املسألة االعتقادية والـمسألة االقتصادية، وكال املسألتني يف 
مفهومنا قضيةٌ واحدةٌ، إذ ال يعرف اإلسالم التقسيم والتجزئة يف قضاياه، 

 والذين يعيبون على املدرسة الذوقية وال يعاجل واحدة دون األخرى،
اإلسالمية تغليب اجلانب الروحي على اجلانب املادي يف احلياة إمنا عابوا أمراً 

 .ال يستحق العيب، وال خيدش يف العالقة بني العبد وربه

وإمنا العيب ينصب على الذين يعطِّلون العمل واالنتماء للـمدارس 
الفقهية والذوقية، ويدحضون بالشبهات مواقفها املبدئية العالية، ويلزموا ما 
ليس فيها وما ال ينبثق عنها من مسميات الشرك والبدعة، وخيتارون 
ألنفسهم وألتباعهم مسميات الشمول وصفات االتباع الكامل، ونقل األمة 
. اإلسالمية من الظلـمات إىل النور، ومن الطاغوت إىل حكم اللّه ورسوله

ق ال جتد يف عمل وشعارات هؤالء شيئاً يستحق مث عند التمحيص والتدقي
الوقوف عليه أو االستتباع له، سواء يف القواعد اليت تفوج هلم العلـم 
والكتاب والرؤية، أو يف سلوك وطموح األتباع واألشياع املتحركني 

 .املنتفعني املندفعني

 

فالـمسألة االعتقادية أمر مفروغ منه، والـمسلـمون مجيعاً جتمعهم 



 ٤٣

يف عالقام العقائدية ثوابت إسالميةٌ عالـميةٌ يفقهها الكبري والصغري 
اإلسالم، واإلميان، : والذكر واألنثى، وكلها جتتمع يف الثوابت الثالثة 

ويتفرع عنها ما كتبه علـماء امللة عرب القرون من تفصيٍل . واإلحسان
اوزات ونقائض وتبيٍني علـمي وعملي واعتقادي، وما نشأ بعد ذلك من جت

أو اختالف يف الفهم والتقرير والـمعىن ال يعترب يف املفهوم اإلسالمي 
العالـمي كفراً وال شركاً وال إحداثاً، وإمنا لكل شيء ضوابطه 

 .واستدالالته

وال ينبغي أن تنـزلَ اآليات القرآنيةُ على غري ما أنـزلت، أو أن يستدل 
ا البعض على غري ما دلت عليه، بل جيب أن تعاجل مسألة اإلفراط والتفريط 

 .باحلكمة والـموعظة احلسنة

والتوحيد قائم بدعوة املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلـم منذ عصر 
بزوغه وظهوره، حيث ال جيدد التوحيد وال يدعو إىل نقض شرك إال نيب، 
 والعلـماء اددون خيدمون ملةَ اإلسالم ويحيون ما اندثر من احلاجة
لالجتهاد يف املسائل املستجدة، ال يكفرون وال يبدعون وال يسحبون بساط 
اإلسالم عن أهله، ويعذُرون اجلاهل ويعلـمونه، وحيملون زلَّةَ العالـم على 

وهذا هو الفرق يف مفهومنا بني دعاة اإلسالم وبني . حماملَ حسنة وينصحونه
 .دعاة اإلعالم

 



 ٤٤

وإعادة األمة على ضوابط الشريعة ممكن بغري هذا االندفاع املِشني، والبتر 
املهني، وأول طريٍق يسهم يف إعادة الضوابط وتفويت الفرصة على األعداء 
املتربصني معرفةُ الدعوة اإلسالمية العالـمية املرتفعة فوق مادة النقائض 

 .واالختالفات، ومعاجلة االحنرافات بالثوابت املرعية والقواعد الشرعية

املسألةُ االقتصاديةُ فهي قضية العصر، وموضوع الساعة، ولنا إليها وأما 
 .عود يف الحق هذه األطروحة



 ٤٥

 احلَاِكمون
 صفةٌ تطلق على رؤوس السلطة يف األنظمة السياسية )) احلاكمون ((

مبختلف أمناطها، وهم يف الوطن العريب واإلسالمي أنواع، فمنهم احلاكم 
بنمط امللَِكية، ومنهم احلاكم بنمط اجلُمهوِرية، ومنهم احلاكم بنمط 

 .السلْطَنة، ومنهم بنمط املشيخة، ومنهم بنمط اإلمارة

وقد ظهرت هذه األمناط يف الوطن العريب واإلسالمي بعد متزق دولة 
اخلالفة اإلسالمية، وببدء ظهور الدولة العلـمانية مكاا، مع توافق االمتداد 

تعمارية يف الوطن العريب واإلسالمي كله حتت شعار السياسي للدول االس
، وهو الشعار السري الذي كانت تطلقه دول )) تقسيم تركة الرجل املريض((

 .الغرب على نظام احلكم يف تركيا

ومفهومنا يف هذه األطروحة عن احلاكم واحلاكمية يف هذه املراحل أا 
متثل الصورة املعتمة للحكم واحلاكمية يف اإلسالم العالـمي الشامل، ألن 
احلكم ازأ يعين القرار املتنوع، وهذا ال يفيد الصورة اإلجيابية يف اإلسالم، 

 . وإمنا يعين االنتكاس عن املنهج الصحيح يف مسألة احلكم

 وقد كان جلملة من علـماء املذهبية والتصوف ومن حنا حنوهم مواقف
ورت إىل مدارس واجتاهات حمددةٌ ضد االحنراف يف احلكم واحلاكمية تبل

معينة يف التاريخ اإلسالمي، وميتاز موقف احلكماء والعلـماء من أتباع 



 ٤٦

املذهبية اإلسالمية والتصوف اإلسالمي عن غريهم من اجلماعات والفئات 
بكوم حافظوا على توازن وجودهم وأثرهم وتأثريهم بني الشعوب، 
بصرف نظرهم عن احلاكمية واحلكم مجلة وتفصيالً، وكان هلذا املوقف 
حفظٌ واستمرار للعلـم واألخالق بني الشعوب املسلـمة، برغم ظالمات 
احلكم فيها من احلكام، وامتحان العلـماء بفنت العقائد، وتشويش األسس 

 .والقواعد

وظل موقف الكثري من علـماء املذهبية والتصوف موقف الناصح 
هو موقفنا إىل اليوم والليلة وهذا . للحاكم املناصح للـمسلـمني أمجعني

على غري مشاركة يف الظلـم وال رضى به، حيث إننا نرى أن جمال احلركة 
واإلفادة والنفع الصحيح هو يف معايشة الشعوب وعوام املسلـمني، وهم 

 .القوة احملركة والـمجال الدؤوب للخري واإلميان

وهلذا فإن السياسة اجلديدة القادمة علينا من الغرب والشرق اقتنصت هذه 
اخلصوصية، فزرعت بني العلـماء والشعوب قبيل الصلحاء والعوام مشاتلَ 
اخلالفات الومهية، بواسطة األحداث املندفعني، ليعزلوا بني أثر العلـماء 
الصاحلني وبني الشعوب املسلـمة جبملة النقائض املربجمة، وإعالمية النقائص 

 .احملرجة

ية هي أوسع منفٍذ سليب دخلت منه بؤر التفرِق لقد كانت ثغرة احلكم واحلاكم
م اإلسالمي كلِّه، وهذه الثغرة هي املسؤولة األوىل عند  واالنقساِم يف العاـل



 ٤٧

 .احملاسبة

ومنها نفَذَ اليهود والنصارى إىل عالـم اإلسالم والـمسلـمني، وذا 
النفاذ املدروس فُِقد اإلطار األعلى للدولة اإلسالمية الواحدة، وما دام احلكم 
على هذه الصفِة ازأَة فالصيغة الفوقية منعدمة الوجود يف العالـم اإلسالمي 

وبفقدان الصيغ الفوقية للحكم والقرار . كلّه، والقرار اإلسالمي مفقود أيضاً
يعترب األمر بيد العدو املتربص، وهو املسؤول املباشر عن صياغة القرارات 

 .يةوهندسة الصيغ الفوق

وقد متكن العدو االستعماري خالل تغلغله إىل العقل اإلسالمي املعاصر 
أن يضع لنفسه وسياسته خطَّ رجعٍة مطاطي، فالكافر ال يهمه أن يكْفُر كلُّ 
املسلـمني، وإمنا يهمه أن يرى املسلـمني ينفذون برامج الكافر 

ولن يتأتى له ذلك إال . ويستثمرون منها مقومات حيام الدينية والدنيوية
بامتالك صيغ القرارات يف العالـم اإلسالمي، من خالل امتالك رقاب 

 .احلكام، واإلشراف املباشر على خطط احلكم وأمناطه

إن موقفنا من احلكم واحلكام يف العصر احلاضر هو موقف السلف 
 أم غري الصاحل، فأياً كان احلاكم مِلكاً أم رئيساً أم أمرياً أم شيخاً أم سلطاناً

ذلك؛ فعالقتنا به قائمةٌ على النصح والتوجيه واألخذُ على يده إذا ظلـم 
 عِلن الكفره بواحاً، وعندما يكفر عِلناألمةَ أو جار على أحٍد منها حىت ي

 .البواح يعلَن املوقف املناسب هلذا القرار



 ٤٨

 

ومىت ما كان احلاكم حزبياً أو فئوياً فإننا نعامله بذات القواسم املشتركة 
مع احلزب والفئة دون إعانٍة منا له على ظلـم أو تربيِر حكٍْم يؤدي به إىل 
إبطال حق أو إحقاق باطل، وال حنرض أحداً من شعوب املسلـمني على 

ذاك لعلـمنا أن . ثورٍة وال انقالٍب أو جتمٍع سياسي ضد حاكٍم أو حمكوم
غرينا يف هذا اال الشائك ال متثل احلل كافة األساليب املتخذة منا أو من 

اإلسالمي الصحيح وال تساعد عليه، ونتعاون مع األفراد الصادقني 
واجلماعات اإلسالمية املخلصة على تبيني احلق وتنوير املسلـمني يف مسألة 
احلكم واحلاكمية، وحنشد طاقاتنا اخلرية يف سبيل الدعوة إىل اللّه باحلكمة 

 .والـموعظة احلسنة

واحلشد يف لغتنا إثارةُ الوجدان العاطفي إىل الفطرة اليت فطر اللّه الناس 
إن كثرياً من أولئك الذين يِدينون رؤيتنا بأا تعني على الظلـم . عليها

بالسكوِت وعدم جتذيره بالسيف والقوة هم أولئك الذين ال يرضونَ لنا أن 
 .كم بالـمنهج اإلسالمي الصحيححنكم بالعدل عند وصولنا إىل مستوى احل



 ٤٩

 الرعايا

 اسم جامع جلملِة الشعوب املستِظلّة مبظلة األنظمة السياسية )) الرعايا ((
يف العالـم اإلسالمي، مبا فيها حشود التنظيمات احلزبية وشبه احلزبية، 
والفئوية وشبه الفئوية، وكذلك موظفو احلكومات وإداراِتها الرمسية وشبه 
الرمسية، إضافةً إىل بقية الفئات االجتماعية من مزارعني وبدو رحل وعمال 
وقبائل وعساكر وطالب وغريهم من الرعايا االجتماعي الذين جتمعهم البالد 
الواسعة ويشتركون يف املصاحل واخلدمات، مبا فيهم املرأة املسلـمة وغري 

 .عاصرةاملسلـمة، هؤالء مجيعاً هم مادة التشكيالت االجتماعية امل
وقد كانت التشكيالت االجتماعية يف املاضي ختتلف بعض االختالف 
عن حاضرها اليوم وفقاً للـمفاهيم واألفكار ومستويات العالقات 
االجتماعية، وقد حتولت تركيبة اتمع اإلسالمي مرة بعد مرة ومرحلة بعد 
مرحلة، والْتوت مع هذا التحول كثري من املفاهيم لتواكب احلياة املتجددة 
املتحولة بتأثري السياسات، وحتول احلكومات، وتأثري أجهزة اإلعالم، 
واألقالم، وتربية وتعليم األجيال يف مدارس األنظمة، وخترجهم وفق مرادات 

 .احلكام

 وجزٌء )) نصف اتمع ((وهي يف مفهوم احلضارة املعاصرة -وحىت املرأة 
 التحوالت والتغريات، وأسهمت يف دخلت يف ِخضم -ال يتجزأ من رعاياه

هذا التحول بدوٍر واضِح البصمات حتت رعاية ودعاية األجهزة السياسية، 



 ٥٠

وعناية املدرسة احلديثة اجلاهزة، وخرجت من مستواها املنـزيل وتدبريه إىل 
وشاركت . منافسة الرجال يف املدرسة والوظيفة واإلدارة واحلزب والدولة

يف التعليم واإلعالم والكتابة يف الصحف والـمجالت والـمؤلفات، 
 .وخرجت من قدمي العادات والتقاليد إىل جديدها

إن املراحل املتحولة قد أبرزت يف سلوِك وطموِح الرعايا اإلسالمي 
أساليب ومفاهيم خطريةَ األثِر والتأثري على إسالمية املسلـمني، كما هي يف 

 .دينهم احلنيف، وشرعهم الشريف

 -مبا فيهم العلـماُء والوجهاء-لتحوالت املتغريةُ شرائح اتمع وألزمِت ا
أن يقبلوا هذه التحوالت، وأن يضعوا هلا بني الرعايا قوالب القَبول وسالمةَ 
التوجهات، باستنباط الفهوم واالستدالالت، مما بلَغَ برعايا العصر احلديث 
التفكك والتحلل، وضعفَِت الصالت األبويةُ القائمةُ على الطاعة والتوقري 
ورضاء املوىل امللك القدير، ليحلّ حملَّها الوالُء للدولة واحلزب واجلماعة 

 .والـمؤسسة ورب العمل

وحىت الزوجةُ صار والؤها احلق للوظيفة ومصدر الرزق، أكثر من والئها 
 املطلق للزوج، ومع بروز مرحلة الصحوة وظهور االهتمام باإلسالم برز يف
جمموع الرعايا عالقات جديدةٌ ومنازعات ونواقض عمقِت العداء، وباعدت 
بني األب وابنه وبني األخ وأخيه، ومزقت العرى بني أهل القرية الواحدة 
والـمسجد الواحد، حيث سادت جرأةُ األحداث بفعل اإلعالمية الدينية 
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السياسية، وتنازع املصلون يف مساجدهم، واآلباء واألبناء يف منتديام 
 .ومسامرهم، والـمدرسون والطالب يف مدارسهم ومعاهدهم

ونشأت احلزبية الدينية وغري الدينية لتحولَ رعايا اتمع الواحد إىل كتٍل 
. ومجاعاٍت تدعمها سياسةُ احلكم، وتعمق تناقضاا حمدودية العلـم والفهم

ينتمي االبن أو األخ فرمبا كان األب ينتمي إىل حزٍب سياسي غِري ديين، و
إىل حزب ديين معتدٍل أو متطرٍف، فتتعقد العالقةُ وتتشوه الصالت، وتنفصم 
العرى ومتوج الفنت يف رعايا اتمع الواحد كموج البحر، وتضطرب 

 .العالقات أي اضطراب

ويعود ذلك كلُّه إىل التحوالِت السياسية واالجتماعية املربجمة، ويف نفس 
احلال والوقت يعود إىل انفراط عرى املسلـمني وسقوطهم يف جحر 
الضب، واستتباع اليهود والنصارى يف جممل عادام وتقاليدهم الرمسية وشبه 
الرمسية، وتأثرهم اجلارف بدعوات الغرب والشرق وتأييد الرعايا، املعبر عنها 

هيشاِت األسواِق ((يف حديث املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلـم بـ
؛ لـما تقدمه أجهزةُ اإلعالم، وسياسة األزالم )) ين يتبعونَ كُلّ ناِعقالذ

واألقالم واألفالم، من إضاعٍة للتربية اإلسالمية يف األسرة والـمدرسة 
 .والـمجتمع

إن وجهة نظرنا يف هذه األطروحة حنو مسألة الرعايا هي وجهة نظر 
اإلسالم، من حيث إبرازه مكْمن العلِة وسبب الداء يف آخر الزمان، وعلينا 
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بعد معرفة األمر حتجيم األدواء وأسباا وعوامل بروزها، واختاذ املوقف 
املناسب منها ومن عناصرها، فالرعايا املسلـمون لـم يبلغوا إىل هذا 
املستوى من الفوضى االجتماعية إال بعد أن دبرت هلم املكائد ِتلْو املكائد، 

 .الدين وعبادة الدنيافحلَّت م غربةُ 

وقد بلغ األمر يف هذه املسألة إىل خطر خيشى من عواقبه يف اتمع 
اإلسالمي كله ، حيث استحوذت قوى الشر يف العالـم على مصادر احلياة 
االقتصادية، ولعبت من خالهلا دوراً خطرياً يف زعزعة األوضاع االقتصادية 
والـمالية يف العالـم، واتسعت أَزمات الشعوب بارتفاع األسعار 
 العالـمية، ومارس االحتكاريون سياسة الضغط على املستهلك؛ لينفجر

 .الصراع يف أتون احلياة االجتماعية، ومتُتهن الضمائر يف سبيل املال والغذاء

وقد بلغ احلال إىل أعلى مراحل اخلطر لدى بيِع الدين بالدنيا، وهي 
ن أمٍة ال شرف هلا إال بالدين والـملة، يبيع الصفة القبيحة يف آخر الزمان م

أحدهم ِدينه بعرٍض من الدنيا، وهذا يعيدنا إىل مناقشة املسائل االقتصادية، 
حيث إننا نرى من واقع احلال أن أزمة األمة اليوم هي أزمة االقتصاد وليست 
أزمة االعتقاد، واألصابع احملركة لألزمات جعلت من االعتقاد أزمةً ليتسىن 

 .إا أزمة االقتصاد.. هلا إسقاط األمة يف أزمٍة

ومن حيثما أُثريت أزمةُ االعتقاد يف العالـم اإلسالمي رسخت أزمةُ 
االقتصاد، والدالئل العقلية كلها تشري إىل االقتصاد، وأن فتنة هذه األمة تأيت 
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 يبيع ((، ))  لكلّ أمٍة ِعجلٌ، وعجلُ أميت الدينار والدرهم ((: من جهته 
 إمنا ((، )) فاتقُوا الدنيا واتقُوا النساء ((، )) أحدهم ِدينه بعرٍض من الدنيا 

، )) أخشى عليكم الدنيا أَنْ تنافَسوها فتهِلكَكُم كما أَهلَكَت من كان قبلَكم 
 . ))  لكل أمٍة فتنةٌ، وفتنةُ أميت املال((

وهذه الدالالت النبوية موجز من دالالٍت كثريٍة يصعب استقصاؤها، 
تبني هلذه األمة ما جيب التنبه له يف أزماا األخرية، من أزماٍت توِدي بالدين، 

وعند حتليل هذه الدالالت مع غريها من . وتنسف البناء الروحي يف األتباع
دالالت وأمارات الساعة جند الواقع املعاش مرسوماً بدقٍة وعنايٍة بني هذه 

دالالت مبا ال حيتاج إىل تشكيك، وال إىل تصورات ومهية أو املقوالت وال
 .ظنية

إن املسألةَ االقتصاديةَ مسألةٌ عقائديةٌ ودينيةٌ، وجزٌء ال يتجزأ من تركيب 
 .احلياة اإلسالمية للـمسلـم

والرعايا املغرر م يف جمتمعات املسلـمني ميارسون اليوم من داخل هذه 
املسألة أبشع صور الربا والتحايل والرشوة، وبيع الغرر واخلداع، واحللف 
على السلع كذباً وزوراً، والـمعاملة بالغش، إىل غري ذلك من صور 

 .املعامالت االقتصادية احملرمة يف شرعة اإلسالم

والـمعِنيون باألمر من ساسة الرعايا وعلـماء السلطة واحلكم قد تركوا 
الشراء ومعاملة الشركات التجارية هذا العبث يف األسواق ومراكز البيع و
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على ما تقتضيه السياسة الربوية العالـمية، والرعايا تبيع وتشتري وتستورد 
 .وتصدر على منط املصارف اليهودية العالـمية

ولـم نسمع منذ بروز هيمنة املصرفيات اليهودية على اقتصاد 
املسلـمني أن نظاماً أو حزباً أو تياراً طرح لألمة املغلوبة على أمرها برناجماً 

 .اقتصادياً متحرراً من تبعة املعامالت اليهودية

ويظن بعض الرعايا احملسوبني على الورع والزهد أن بروز املصرفيات 
اجلديدة املنسوبة لإلسالم والـمسلـمني هي احلل اإلسالمي يف املسألة 
وك االقتصادية، فيسحبون أرصدم من البنوك الغربية والشرقية إىل البن

اإلسالمية والـمصارف العربية املعاصرة، وحقيقةُ األمِر أَمر وأَشد وقْعاً من 
 .سابقتها

 جتفاألذكياء العالـميون هم أسرع عمالً وتصرفاً أمام هذه الظروف، وهلذا ن
ولعل بعض الفقهاء . عن حسِن تفكريهم املبِدع مسألة البنوك اإلسالمية

املعاصرين جيدون العذر املقبول يف فتاويهم جبواز العمل والتعامل مع البنوك 
اإلسالمية بعد أن غريت هذه البنوك سياسة التعامل بأصناف الربا احلرام، 
وصارت طبيعة املعاملة وفق بنود الفقه اإلسالمي الواسع؛ ولكن إجابتنا على هذه 

ه الفتاوى املسألة أن هناك أمراً أساسياً اشترطه اإلسالم يف هذه املصارف أغفلت
الفقهية أو هي سكتت عنه حرصاً منها على عدم إزعاج املموِلني هلذه البنوك، 
وهذا الشرط يقتضي التخلص الكلي من كافة األموال الربوية األوىل، قال تعاىل 
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 . }فِإنْ تبتم فلَكُم رؤوس أمواِلكم ال تظلـمون وال تظلـمون { : 

وأما العلة الثانية من علل القدح يف هذه السياسة االقتصادية احلديثة هي 
 -بعد مستوى البنك اإلسالمي-كونها مربوطةً يف درجات التعامل التجاري 

بالقوانني واللوائح البنكية اليهودية العالـمية، ولرمبا ظَلَِّت الرعايا حتمد ربها 
الذي خلصها من كابوس احلرام، ويطمئن القادةُ املصرِفيون إىل هذا 

بتوفيق اللّه تعاىل، وهم يعلـمون  -كما يقولون-االطمئنان الذي جاء 
علـم اليقني أن الدورة املالية العليا هلذه األموال ال تتحرك يف السوق 

 .العالـمي إال وفق املعامالت الربوية املعروفة

وكأين حبديث املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلـم عن سقوط 
املسلـمني يف داء املصرفية اليهودية بعد أن طهر اجلزيرة منها يفصح عن 

  )١(يأيت على الناس ((: حقيقة احلال الواقع، فيقول يف حديث أمحد والنسائي 
  .))زمان يأكلون الربا، فمن لـم يأكله أصابه من غباره 

أي املقولتِني حنكِّم ونصدق ؟ مقوالت العلـماء عن سالمة املنهج 
الربوية ألن اقتصادها قائم على القواعد الشرعية ؟ أم االعتقادي يف العواصم 

نصدق كالم من ال ينطق عن اهلوى ؟ إضافةً إىل اجتماع األدلة والشروط 
 .عن سقوط املسلـمني يف هوة احلراِم الصرِف إال من رحم اللّه

                                           
 .وهم الرعايا) ١(
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والعجيب يف هذه املسألة أن األحاديث النبوية املبشرة ألمة اإلسالم بظهور 
 :زمٍن قريٍب ينقذ اللّه فيه األمة من اجلور إىل العدل تكون مساته البارزة أمرين 

 . املسألة االقتصادية)١(
 . إضعاف ودحر السياسة العالـمية)٢(

 حيثو ((: فأما املسألة االقتصادية فيقول الرسول صلى اللّه عليه وسلـم 
كثر املال فيكم،  ال تقوم الساعة حىت ي((: ، ويف رواية الشيخني ))املال حثياً 

فيفيض حىت يهم رب املال من يقبل صدقته، وحىت يعرضه ، فيقول الذي 
  .))ال أرب ، ال حاجة يل فيه : يعرضه عليه

حتجيم شأن اليهود والنصارى العابثني يف األرض إىل املوقع : والثانية
 .واحلجم املناسب هلم

وإذا كانت هذه العالمة املنتظرة اليوم لدى أهل السنة واجلماعة فهل بعد 
هذا األمر من شك يف أن املسلـمني اليوم قد سقطوا يف جحِر الضب على 

 مناخرهم ؟

إن موقفنا من املسألة االقتصادية يف هذه األطروحة هو موقفنا من املسألة 
إننا نرى أن عدم مشاركتنا الفعلية كمدرسة ذات منهج وأبعاد يف : االعتقادية، أي

 هو عني الصواب، مع عدم ))التنفيذ هلذه السياسات االقتصادية دعاة ((التعاون مع 
املربرِة أشكالَ التعامِل مع .. الرضى عن كافة التربيرات االقتصادية املعاصرة

إن : املؤسسات الربوية، شأننا يف هذا األمر هو شأننا يف املسألة االعتقادية، أي
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الربامج املطروحة يف ساحة العمل اإلسالمي اليوم حول املسألة االعتقادية تقتضي 
منا عدم التعاون يف بثِّها أو نشرها، بل تقتضي إدراكنا عدم جدواها يف تصحيح 

 .طريف اإلفراط والتفريط الكائن يف األمة

ولـم يكن اإلسالم فقرياً عن احلل أو عن اإلجابة الصحيحة لـمعاجلة 
 .كال املسألتني لو أراد اخلَيرون من املسلـمني ذلك

 املتجرئني يف الواقع املعاصر على نسبة العدل والنجاة والسالمة إن
لـمنهجهم ديناً ودولة، مع إدراكهم غثائية الواقع وغثائية التطبيقات فيه، 
: ومشاركتهم الفعلية لتأمني سالمة الرعايا احملركة لألنشطة االقتصادية احلرام

إن هؤالء هم املطالَبون بإغناء هذه األطروحة حول املسألة االقتصادية، حيث 
إنّ مدرستنا املذهبية والذوقية قد أعلنت موقفها أمام احلكم واالقتصاد وعدم 
املشاركة فيه بشكل مباشر، واختذت شطر العلـم واألخالق والتربية 
والنصح لكل مسلـم معادالً مالئماً لطموح رجاهلا اخلريين، حىت تستعيد 

 مسألة احلكم والدولة، ومسألة العلـم األمة اإلسالمية توازا احلقيقي يف
والعمل، ومسألة االقتصاد واالعتقاد، وعنذ ذلك يلتئم اجلرح، ويكتمل 

 .اجلسد املمزق

وتعود العالـمية اإلسالمية إىل موقعها من احلياة، وتسقط عالـمية 
النظام العالـمي الزائفة، وهذا هو األمر املرجى والـمنتظر، وِإنَّ غَداً ِلناِظِرِه 

قَريب. 
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 الصور الباهتةُ يف مِسريِة العالـم املعاِصر
يعترب األمر الذي حنن نناقشه هنا برغبتنا يف هذه األطروحة أساساً من 
أساسات إعادة ترتيب عالقتنا باحلياة املعاصرة ومظاهرها، وعالقتنا حبركة 

از وجهة نظر التاريخ منذ عهد اإلسالم إىل اليوم، وأساساً أيضاً من أسس إبر
خاصة بالـمدرسة الذوقية املذهبية، ممثِّلَة الفكر اإلسالمي التنويري يف كثري 
من رقعة العالـم اإلسالمي أمام كافة املنهجيات اإلسالمية املتحركة 

 .والساكنة احلديثة

واحلق يف ذاته مر؛ ولكن األمر منه أن يصرح به املرء ويعلنه عند تضافر 
الغالبية من الناس على جترع الباطل واستمرائه، والباطل له جولة، ومصيبته 
تكمن يف استحواذه على عقول الكثري حىت يصبح جزءاً من نسق احلياة 

 .ونظامها املألوف، وعندها يصعب استقصاء جذوره وبتر دائه

وقد شاهدنا هلذا الباطل مثاالً حياً خالل مسريات الدعوات اإلحلادية 
اليمن إبان التفاف اجلمهور األوسع حول الشعارات املتمرحلة يف جنوب 

الرباقة، حىت إذا ما فات الوقت واضمحل احلماس تكشف األمر عن هوة 
سحيقة ال مثيل هلا يف جتارب األمم اإلسالمية؛ ولكن القافلة الدؤوبة يف 
طريق االحنراف قد بلغت إىل حيث يراد هلا أن تبلغ، ليأخذ الزمام جيلٌ 

ومن سيِر هذه . جديد بشعاراٍت جديدٍة تنطلق بالقافلة حنو هاوية أخرى
املسريات املنحرفة تستثمر القوى العالـمية احملركة هلذه االنطالقات 
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 .مرحلياِت املسرية خلدمة مصاحلها العليا

ومع أن اجليل الباقي من مدرسة املذهبية والتصوف لـم يكن بالعمق 
ت العميقة؛ إال أنه ال يفوته الفكري املناسب إلدراك مثل هذه السياسا

جمريات وآثار النشاط الفكري ضد املذهبية وضد مدرسة األخالق اإلسالمية 
 .منذ بروز االستعمار، بعد تقسيم تركة الرجل املريض حىت عصرنا احلاضر

ومبقدار معني من التأمل والتفكر وتتبع جمريات املراحل املتالحقة وقراءة 
ما ميكن قراءته من كتب املفكرين اإلسالميني املعاصرين أويل البعد 

تربز للـمشاهد ألوانٌ متعددةٌ من : العالـمي والفكر اإلسالمي الشمويل
الصور الباهتة حقاً يف مسرية العالـم املعاصر، إضافة إىل جتديد القراءة 

املبينة أدق صوِر الغثائية .. احلديثية للسنة النبوية وبعث غوامض أسرارها
واالقتصادية والسياسية والتربوية اليت تحلُّ ذا العالـم، عند الفكرية 

تكالب األمم على القصعة الدمسة، مما يكشف بوضوح إعتام األفق احلديث، 
ويضع النقاط على احلروف أمام العديد من جمريات احلياة املعاصرة يف 

 .عواصم العالـم اإلسالمي

لقد تأكد بالدليل القاطع أن للقوى العالـمية ضلعاً كبرياً يف كافة 
األحداث املتغرية على رقعة العالـم اإلسالمي؛ ولكن األصابع اخلفية احملركة 
للـمسريات الغثائية قد كسبت الرهان يف إدارة دفة املراحل بعناية فائقة حىت 

 .اليوم
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لقد مر العالـم اإلسالمي املعاصر منذ سقوط دولة اخلالفة مبراحل 
ن هلا أعظم األثر يف تذويب الشخصية اإلسالمية لتصبح استعمارية متنوعة كا

شخصيةً تابعةً للربامج الغثائية، وذه الغثائية املربجمة صارت شخصيةُ اإلنسان 
 .املسلـم جمرد أداٍة خدماتية يف سوق العرض والطلب ومؤسساته

وبقيت مسألةُ التدين والعزة اإلسالمية مسألةً شخصيةً يتفاوت فيها عمال 
املؤسسات حسب املواقف الذاتية للفرد منهم وأثر بيئته وأسرته، وليت هذا 
األمر كان موقوفاً على هذه اخلدعة، بل تطور األمر من إضعاف الشخصية 
اإلسالمية وخلخلة عالقتها بالدين عبادة وعادة وأمانة، إىل تكوين بؤٍر 

ا السياسات العالـمية فكريٍة متعارضة من داخل اجلماعات اإلسالمية تدعمه
بشكل غري مباشر، ويئ الفرص لتقويتها يف الواقع املعتم لـمنافسة وضرب 

 .وتطويع الغثائيني من املسلـمني حلرب دينية عقائدية فتاكة

وبني املرحلة والـمرحلة تدفع إىل ساحة التناقضات املهترئة بفصل 
جديد، ينقسم من داخل هذه اجلماعة أو تلك، ليوسع دائرة التناقضات 

  .)١(ويغرب بالناس إىل جحر الضب

                                           
 رسمًا توضيحيًا النهيار القرار يالحظ القارئ في الصفحتين التاليتين) ١(

 .اإلسالمي وآخر لـمظاهر النظام العالـمي الموحد
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 أَنِظمةُ املصاِحل وِدين الشعارات
هناك فرق كبري جداً بني إسالمية الواقع اإلسالمي وبني اإلسالم املرقوم 
يف الكتاب والسنة، فالعالـم اإلسالمي اليوم ثـمرةُ نشاٍط حمموٍم قد فرغ 

  .)) اإلسالم ((اإلسالم احلقيقي عن أوعيته؛ ولكنها بقيت حتمل اسم 

يمة حروفه يف  شعار إعالمي، ولفظٌ كالمي، ال يتجاوز ق)) اإلسالم ((و
 يف هذا الواقع )) املسلـمون ((ذهن املطَِّلع على املعىن املقصود من الرقم، و

املعاصر املعرب عنه باألنظمة هم جمرد مجوٍع من الناس جتمع بينهم مصاحلُ 
 من أن جتمعهم مبادئ فكريةٌ متنوعةٌ أكثر اجتماعيةٌ واقتصاديةٌ وانطباعات

 .دينيةٌ جيتمعون أو يتفرقون عليها

فالدويالت اإلسالمية ممزقةُ األوصال، وكلُّ دويلٍة هلا دستورها وقانوا 
وحدودها ومساا اخلاصة ا، ال جتمعها مع جارا من الدول أي صلٍة رمسيٍة 

 .)) حسن اجلوار ((ما عدا ما يسمى يف القانون الدويل بـ

ا، ويعد الفرد  قائم على استقاللية كل دويلة بذا)) حسن اجلوار ((و
املسلـم يف هذه الدويلة منسوباً هلا قانوناً، ووالًء، وهوية، وإسالميته غري 

 .معتربة يف الدولة ااورة إن لـم يلتزم بشروط القانون احمللي هلا

والشعوب يف هذه الدويالت تنشطر عالقام االجتماعية وفق انتماءام 
السياسية والدينية، فاحلزبيون يتناحرون وفق مرسوم املصاحل احلزبية خالل 
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االنتخابات ومواسم الترشيحات، وعلى املنابر السلطوية، والفئويون ينازعون 
اجلميع مواقعهم الفوقية والشعبية وفق مرسوم ِديين مبين على إشاعة 

 .التناقضات وفرقعة التهجمات والتخرصات

حبتٍة جمردٍة عن والـموظفون ميارسون األعمال الوظيفية بآليٍة صناعيٍة 
العواطف والثقة املتبادلة، مع تفَشي األمراض اإلدارية كالـمحسوبية 
والرشوة والبطالة املقنعة، والتجاوز يف العمل واالزدواجية واالختالس، 

 .والتهاون يف أداء الواجبات، وتعطيل املصاحل العامة

وهذا التناقض احملموم ، والتمزق احملتوم ، قائم على قاعدة رمستها املدرسة 
االستشراقية مذ وضعت يدها على مقدرات هذه األمة، هذه القاعدة هي 

 .رائدة الصراع يف مسرح األحداث العالـمية واإلسالمية

والـمسلـمون اليوم هم أقلُّ اهتماماً بدراسة هذه املسألة اخلطرية أو 
ال منا مبثل هذا فهم نتائجها يف حيام، ولرمبا كان منهم من يعيب االشتغ

اإليضاح والتبيني، ومنهم من ال يفهم اإلسالم العالـمي الشاملَ إال من 
حيث يعيش ويفكر ويستفيد، فال يرى يف اهتمامنا بعالـمية اإلسالم نفعاً 

 .وال جدوى

 وكلُّ إناٍء ((: والعذر هلؤالء واجب وحتمي؛ ألن املثل العريب القدمي يقول
 بالذي فيه ينضح((. 
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وال نرى وجوب اهتمام العوام من املسلـمني مبثل هذا الشأن، وإمنا نرى 
وجوبه على العلـماء والباحثني ودارسي اجلامعات اإلسالمية؛ لينـزلوه 
خالل حماضرام ومذاكرام ولقاءام وندوام على مسامع األمة اإلسالمية 

 .بلغة يفهموا ويدركون أبعادها

ه املسائل عن عقول األمة خيانةٌ للعلـم ولإلسالم، إن غياب العلـم ذ
إضافة إىل إتاحة الفرصة والوقت للدجالني األفاكني لتثبيت جهم املنحرف، 
ليصري قاعدة يف املسلـمني وهم ال يعلـمون، وقد حتقق هذا األمر 

 .واستشرى اليوم بصورة تبعث على القلق وتنذر بشر مستطري والعياذ باللّه
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 ..واِالجِتهاد ؟.. ماذا عِن اِجلهاِد؟

 ))اجلهاد((تشن إعالميةُ عصرنا محالٍت واسعةَ املدى حول قضية 
، وكل مدرسة أو مجاعة تتناول هذه القضية من زاوية معينة، ))االجتهاد((و

وكثري منهم من يكون تناوهلم للجهاد مبنياً على انفعاالت الواقع ودفعات 
يعيبون على خمالفيهم موقفهم يف مسألة اجلهاد، الظروف، وهؤالء غالباً ما 

 .ويعتربون علـماء مدرسة املذهبية والذوقية من املثبطني عن دعوة اجلهاد

وموقفنا يف هذه األطروحة ال خيتلف عن موقف علـماء أهل السنة 
واجلماعة، وإمنا قد يضيف إىل موقفهم إيضاحاً يتالءم مع املرحلة، فاجلهاد 
فرض عٍني الزم عند استباحة الكفار بيضة اإلسالم، وهو فرض كفايٍة يف غري 

وتفسرينا لـمسألة استباحة بيضة . ذلك إال إذا دعا إليه الوايل املسلـم
اإلسالم تربز جليلنا املعاصر موقفَنا من دور الكافر يف استباحته السياسية 

طيع األمة واالقتصادية واالستراتيجية للعالـم اإلسالمي كلِّه، حبيث ال تست
اإلسالمية اليوم اختاذَ قراٍر جمموٍع ضد الكافر، بينما يستطيع الكافر اختاذَ 
قراره ضد املسلـمني أمجع، وحتديهم بالتهديد واحلرب والـمقاطعة 

 .االقتصادية

ومن هذه احليثية نرى أن اختاذ قرار اجلهاد لن يتأتى اليوم بالشرط 
الشرعي أبداً ؛ لغياب الصيغة احلكومية الفوقية املوحدة، وألن القرارات 
املتخذة اليوم يف أي منطقة من مناطق العالـم اإلسالمي باجلهاد إما قاصرةٌ 
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عن شروط اجلهاد الفرض العيين؛ ألا حتت رايٍة حزبيٍة أو فئويٍة غِري واضحة 
 حمددةً بقضيٍة وطنيٍة يف )) دعوةً إقليمية ((املعالـم واألبعاد، أو أن تكون 

من أركان العالـم اإلسالمي ال حتمل صفة العالـمية الشمولية وال ركٍن 
 .تتحدث بامسها

ومع هذا وذاك فإن اجلهاد الذي أخرب عنه صلى اللّه عليه وآله وسلـم، 
وأنه يدوم على البسيطة ال ينقطع؛ فأمر ال خنتلف عليه، ومساته وعالماته 

الزال مشوباً  –ألمر قد قضاه اللّه-واضحةٌ يف بعض البالد اإلسالمية؛ ولكنه 
 .بالضبابية الفكرية واإلعالمية املعاصرة

وأما القفزات االنفعالية البارزة على مسرح األحداث الداخلية لبعض 
 فغايةُ ما نفسرها به أا ردةُ )) اجلهاد ((البالد اإلسالمية، والـمتِخذة مسمى 

املتِخذة صفةَ العلـمانية أو فعٍل عنيفةٌ ضد القفزات االنفعالية السياسية 
بصفٍة غري مباشرة وحيناً بصفة مباشرة، .. االشتراكية احملاِربة جوهر اإلسالم

ويعيب هذه احلركات كوا ختلط يف بعض األحوال بني عدالة اجلهاد 
املقدس، وبني تنفيذها لربامج دينية قاصرة تفرق وحدة اإلسالم وتفتت 
عالـمية املسلـمني، وتعمق التناقضات الفكرية بني اجليل املعاصر واألجيال 

 .التقليدية

ومىت ما أدركت مجاعات احلركة اإلسالمية دورها اجلهادي احلق، 
وعرفت عدونا املشترك، واستبدلت مكان الربامج القاصرة مشولية اإلسالم، 
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وقدمت األرواح يف سبيل اللّه تعاىل وليس لعرٍض من الدنيا قليل؛ 
ـمؤازرة واجبةٌ وجوباً كفائياً حىت يتعني أمر احلكم فالـمناصرة وال

 .اإلسالمي الشامل؛ ليصبح الوجوب وجوباً عينياً ال نكوص عنه وال رجوع

وأما مسألة االجتهاد وعدم التقليد فقد أشبع العلـماء احلديث عنها كل 
من وجهة نظره العلـمية، ومنهم من أغلق باب االجتهاد، ومنهم من تركه 
مفتوحاً بغري ضوابط حىت صار القزم اجلاهل املنتمي إىل أي حركة فكرية 

 .يدعي االجتهاد ويرفض اإلسالم املقلد

وهؤالء األحداث إمنا أرادوا جبهلهم أن يلزموا جيلهم الغثائي اتباعهم 
وتقليدهم على ما هم فيه من عماياٍت وغواياٍت وخترصاٍت وختبطات ال 

شاذة، فضالً من أن ترقى إىل مستوى ترقى إىل مستوى تقليد املذاهب ال
 .االجتهاد ذاته

ووجهة نظرنا يف هذه املسألة أن االجتهاد مفتوح لـم يغلق، ولن يغلق 
 : حىت تقوم الساعة؛ ولكنه مشروط بشروط

اعتبار االجتهادات الفقهية السابقة أصالً من أصول البنية الفكرية : أوهلا 
اإلسالمية، مبا فيها املذاهب األربعة وغريها من املذاهب اإلسالمية ما عدا 

 .الشذوذ املخالف لثوابت اإلسالم

اعتماد املذهبية الفقهية املعروفة أساساً يف الواقع اإلسالمي املعاصر، : ثانياً 
 .وعليها تبىن أحكام القضاء والفتوى والـمعامالت وغريها، كل بلد مبا يالئمها
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ستجدة اليت لـم يسبق فيها فتح باب االجتهاد يف املسائل امل: الثالث 
 .البحث، وهو من ضرورات احلياة املعاصرة

جواز العمل باألقوال املذهبية عند احلاجة إليها دون انتقاء وال : الرابع 
 .جتاوز

وفوق هذا وذاك نرى أن احلل األمثل إلعطاء االجتهاد يف اإلسالم مكانه 
الصحيح إقامة املؤمترات اإلسالمية الشاملة اليت جتمع علـماء املذاهب 
كلهم، لتتجسد فيهم عالـمية اإلسالم، ويناقشوا ضوابط امللة بروح 

 .إسالمية عالـمية شاملة، من خالل الدراسات الفقهية الوافية

وال قيمة يف منظورنا للـمؤمترات اجلانبية اليت تدعو إليها بعض 
صر عن املؤسسات الفكرية املعاصرة، ذات املدلول االجتهادي املربمج، القا

استيعاب العالـمية اإلسالمية يف املعامالت القانونية بني املسلـم 
 .والـمسلـم، فضالً عن استيعاا للثوابت العالـمية الشاملة

إن ما يسمى اليوم يف بعض املؤسسات الفكرية اإلسالمية املنتمية إىل 
ويقول عنهم - ))بالدعوة للـمذهب اجلامع((مكان وزمان معني وحمدد 

 إن اللّه تعاىل لـم يأمرنا أن نتعبده بقول اإلمام احلنفي، وال ((: قائلهم
املالكي، وال الشافعي، وال احلنبلي، وإمنا أمرنا أن نتعبده بكتابه وسنة نبيه 

إن هذه يف منظورنا دعوةٌ باطلةٌ من  - ))صلى اللّه عليه وآله وسلـم 
ريبة إمنا أمرتنا يف أساسها، ألن املذاهب املتحدث عنها ذه اإلعالمية الغ
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اتباعها بالعمل على كتاب اللّه وسنة رسوله، وقواعدها االجتهادية نابعةٌ من 
من طرفه إىل -تلك األسس وقائمة على خدمتها، والعالـم اإلسالمي كلُّه 

قائمةٌ قواعده العلـمية والقضائية والفقهية والتعليمية على أساس  -طرفه
 .املذاهب اإلسالمية املألوفة

وحاجتنا لالجتهاد وفتح بابه ال تخولُنا التنمر على املذهبية اإلسالمية، بل 
تلزمنا األدب للفقه والفقهاء وثـمرات أقالمهم، كما هو حال املتنمِرين من 
املدرسة اإلسالمية عندما ينصحون ضحاياهم بااللتزام للعلـم والعلـماء، 

، وهي )) إنّ حلوم العلـماء مسمومة ((: ويقولون يف حماضرام ومقاالم 
عبارةُ ترويٍض لقبول الغوغائية الغثائية برامج النقض اإلعالمية املعاصرة، حتت 

 .شعار احترام العلـم والعلـماء

وما أعظم إسالميتنا عندما تطالَب األجيال باحترامنا، وحنن حنترم اإلسالم 
 من سلـم ((: يف علـمائه وجمتهديه، وهذه صفة املسلـم احلق 

 .))املسلـمون من لسانه ويده 

 موقفنا من دعاته وأتباعه، حيث )) املذهب اجلامع ((إن موقفنا من بدعة 
ال تفسري عندنا هلذه املذهبية اجلديدة سوى أن ندرس منشأها وأبعادها 
وآثارها يف احلياة املعاصرة، مث حنجم موقعها يف مستوى املنشأ الذي برزت 

املخدوعني ونطالب العقالء يف هذه املدرسة بإعادة النظر يف هذا منه، ونعذر 
 .التهور املدعوم، واالجتهاد البدعي املزعوم
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إن هناك فرقاً كبرياً بني فتح باب االجتهاد خلدمة التراث الفقهي 
اإلسالمي وجتديد مضامينه، وبني تذويب املسلـم املتمذهب يف حومة 

 .صراع ال قرار هلا

مير اليوم مبرحلتِني باِترتِني  –من طرفه إىل طرفه  –إن عالـمنا اإلسالمي 
: 

سياسةٌ عالـميةٌ تدفع بالـمنهجية التعليمية املعاصرة إىل طمس : األوىل 
 .املذهبية اإلسالمية يف املدارس واجلامعات

الـمنقطعة -سياسةٌ إعالميةٌ إسالميةٌ تدفع بضحايا املدارس : والثانية 
، )) املذهب اجلامع ((إىل بدعة  -العلـم والعلـماءعقوهلم وعلومهم عن 

املتمثل يف برنامٍج دعوي سياسي متناقض، خيدم مؤسساته الفكرية والسياسية 
واالقتصادية أكثر من كونه خيدم اإلسالم، أما املسلـمون فال خدمة فيه هلم، 

 . وال مكان يتالءم مع اإلسالم العالـمي الشامل الكامل

إا حمنة عظيمة القدر واآلثار، وال جمال يف هذا األمر العصيب غري 
إنا للّه وإنا إليه راجعون، وال حول وال . االسترجاع والدعاء للسميع ايب

 .قوة إال باللّه العلي العظيم 
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 ورقَةُ التحدي
ليس يف هذا العالـم البشري سوى مظهريِن عالـميِني تنطوي حتت 

ظاهر والدعوات والشعارات،  فالـمظهر العالـمي البارز منهما بقيةُ امل
 .اليهود: آل البيت النبوي، والـمظهر الثاين : األول 

وقد وردت هذه العالـمية يف نصوص القرآن والسنة، ولـم تترك 
مطلقةً لالختيارات االنفعالية، فآل البيت النبوي أمناء هذه األمة هم والقرآن 
ال يفترقان حىت يردا على النيب صلى اللّه عليه وآله وسلـم احلوض يوم 
القيامة، ويؤيد هذه العالـمية قوله عليه الصالة والسالم فيما أخرجه أمحد 

:  ِإني أُوِشك أَن أُدعى فأُجيب، وإين تارك فيكم الثقلِني((: ))مسنده((يف 
 ..كتاب اللّه عز وجلّ حبلٌ ممدود من السماء إىل األرض، وعتريت أهل بييت

وإنّ اللطيف أخربين أما لن يفترقا حىت يِردا علي احلوض، فانظروا مباذا 
 .))ختلفوين فيهما

بني آل البيت النبوي وبني  -وقبل اليوم-وقد حالت األسباب اليوم 
عموم املسلـمني، وعمقت التناقضات االجتماعية بفعل السياسات 
العلـمانية واإلحلادية، حىت صار االنتماء آلل البيت ومدرستهم مةً تقدح 

 .يف عقيدة اإلنسان، وجنوحاً عن منهج أهل اإلميان
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وأما عالـمية اليهود فهي العالـمية املادية املنافسة للعالـمية الروحية 
آلل البيت النبوي ومدارسهم يف العالـم، وقد بدأت هذه املنافسة العالـمية 

 لربوزه صلى اللّه عليه منذ عهده صلى اللّه عليه وآله وسلـم، وهلذا كان
وآله وسلـم وبروز املنهج القرآين من بعده إخفات وإسكات لليهودية 
وإخراس ألبواقها؛ ولكنها ظلّت تعمل ضد اإلسالم والـمسلـمني بشىت 
املكائد والـمفاسد، خببث عقائدي، ومكر ودهاء تارخيي، حىت بلغ احلال 
إىل نكباٍت خلف نكباٍت أَودت باخلالفة اإلسالمية كلها على عهد الطاغية 
 اسرمصطفى أتاتورك، وبيد اليهود أنفسهم، وهم وقود الفتنة آنذاك وح

 . بؤِرها

وموقفنا يف هذه األطروحة من كافة األحداث والتقلبات الفكرية وغريها 
من التحوالت نابعةٌ من إدراكنا الواعي أا تصب يف خدمة إحدى 

ية اليهود، القابضة اليوم على أَِزمة السياسة إما عالـم: العالـميتني
واالقتصاد والتربية والتعليم، املؤديِة بالضرورة إىل جحر الضب، الذي تربز 

وإما عالـمية أهل البيت النبوي . من جوانبه رايات املسيخ الدجال
ومدرستهم العالـمية اليت تقارن الكتاب السماوي، وال تنفصم عنه حىت 

 .يِرداِن احلوض

وأياً كانت صفة الضعف الذي عليه آل البيت اليوم ومدارسهم؛ فإن 
اهتمام املدرسة االستشراقية ومؤسساا الفكرية بدراسة هذه املسألة، وتتبع 
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ظواهرها ومواقعها ورجاهلا، وخنق أصوام يف داخل األوطان اإلسالمية، 
 كان ضعفهم بواسطة اإلعالميات املقبوضة والصرخات واخلطط املربجمة؛ أياً

 :فإن احلق يظل هو احلق مهما عال دخان الباطل وانتشر 
 والبد للقَيِد أَنْ ينكَِسر والبد للّيِل أن ينجلي

وال خيالطنا شك وال ريب أن مدرسة آل البيت العالـمية هي احلل 
األمثل لـمعاجلة التناقضات الفكرية يف الواقع اإلسالمي املتناقض؛ ألا هي 

إنّ أكرمكم { : ))التقوى((املستوعبةُ بيقٍني كافة األجناس واألمم حتت دائرة 
 .}عند اللّه أتقاكم 

 على منهج الكتاب ((وهي املدرسة اليت دعيت أمة اإلسالم إىل اتباعها 
، فاحلل األمثل والفيصل األمشل بني احلق والباطل يكمن يف ظهور ))والسنة 

 .راياا العالـمية

برغم وجودها اليوم؛ ولكنها ليست على الصفة  - وهذه الرايات
اإلعالمية اليت تدندن هلا األبواق، وتتنازع مع أتباعها مساسرة التجارة يف 

هي املشار إليها باألصابع، حيث ال تذوب يف دوائر الدعوات  -األسواق 
احلزبية، وال ختضع للتنظريات الفئوية، وال ترفع شعار املؤسسات الدينية وال 
 .الدنيوية، وال ترتاح إىل وجوِه أصحاا األعني احلاكمةُ يف اتمعات الغثائية

وغايةُ ما ميكن لنا أن نتعرف عليها أننا سنجدها مدرسةً تلَقَّفتها األقالم 
واألزالم واإلعالم بتحجيم النقائض والنقائص، وبتعميم الدعايات 
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على املنابر وعند الكتابة والسعايات واإلشاعات، وارتعاد فرائص اهلَيشاِت 
عند وصفها بالغنوص والتلْباِثية وعقدة احلرمان، وهي يف الوقت ذاته الفاصل 
بني الصورتني والصفتني والربزخني حني تربز عالـميتها الشاملة؛ لتظهر 
قزمية اإلعالم ومتحور أشياع املؤسسات وعلـماء احلكام، يف مساحة ضيقة 
ال تتجاوز األفق الذي تبلغ إليه نظرات األعني احلسرية، وقفزات الرؤى 

 .الفكرية القصرية
وإنّ غداً ِلناظِرِه قَِريب.. 
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 املوِقف اَألِخري
 ال إله إال اللّه ((حنن ال حنمل العداء ألحٍد ولو عادانا إال إذا كان خارج دائرة 

ن الكفر، ولنا ، أو كان منافقاً بين النفاق، يظهر اإلميان ويبط))حممد رسول اللّه
عليه من اللّه بفعله بينة، وعالقتنا باألمة اإلسالمية هي عالقة احملبة يف ذات اللّه 
ورسوله، وال نطالب أحداً حبق وال نسعى إليه، وال نعاقب أحداً لـم يعرف 
حقنا إن كان لنا حق نستحقه، بل إننا نرى أن علينا للـمسلـمني حقوقاً 
كثريةً لـم نوف ا، خصوصاً حنن املتأخرين من املنسوبني لـمدرسة أهل 

 .السنة واجلماعة، والـمنسوبني إىل املذهبية ومدرسة التصوف اإلسالمي

كما أننا جبهِلنا التام وخمالفِتنا البينة كثرياً من أعمال السلف الصاحل يف 
اِذ بعِض العادات والـمواقف، وتأثُِّرنا بالـمدرسة اإلعالمية احلديثة، واخت

األساليب السلوكية اجلاحنة إما إىل اإلفراط يف بعض االعتقادات، أو التفريط 
يف مسائل العبادات؛ إننا جبميع ذلك قد أسهمنا يف تقويض منهجنا املبارك، 

 .وفتح باب العداء والتهجم عليه ممن يعلـم وممن ال يعلـم

وما دندنة العديد من معارضي أهل البيت اليوم إال وهي قائمة على 
تعديد العيوب وحتجيم النقائص، اليت قد يقع فيها البعض منا، فتصري حجة 

 .للـمغِرض ضد اجلميع
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وهلذا وذاك فإن أطروحتنا هذه حتمل موقفنا العالـمي الثابت من أنفسنا 
قبل غرينا، وأن جناح مثل هذه املفاهيم إمنا يقوم على إدراكنا حنن قبل غرينا 

المية اليت نريد أن جنسدها يف الناس، ونريد الناس أن موقف العالـمية اإلس
 .يفهموها من خالل مدرستنا

ونعلـم أن املرحلة اليت نعاصرها قد أورثت مدارس اإلسالم كلَّها ضعفاً 
وتفككاً ال حتسد عليه، وأن املخرج من هذا احلال املزري هو معرفة اإلسالم 

 .من خالل ثوابته الشاملة ال من حيث الربامج الدينية املطروحة يف الساحة

ويب برجال الفكر والسياسة واالقتصاد والتربية والتعليم أن يتحرروا عن 
ِربقَِة التبِعية للـمدارس املقبوضة، ويعلنوا مواقفَهم اإلسالميةَ العالـميةَ 

 مثل ((: فيها املبعوث األمثل صلى اللّه عليه وآله وسلـم للـمدرسة اليت يقول 
منني يف توادِهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه املؤ

ومن كربت نفسه عن عالـمية . )) عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 
اإلسالم ولـم يرد إال الربامج اليت يأكل ا وحيكم من خالهلا فعليه أن جيهز 

 .نفسه خلدمة الدجال بني عشية وضحاها

قل يوم الفتِح ال ينفع الذين . ويقولون مىت هذا الفتح إن كنتم صادقني{
} فأَعِرض عنهم وانتظر إم منتظرون. كفروا إمياُم وال هم ينظرون

وصلى اللّه على سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله وصحبه . ]٣٠-٢٨: السجدة[
 . أمجعني، وال حول وال قوة إال باللّه العلي العظيم
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